ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea modificarii termenului de plata a redeventei la
contractul de concesiune nr. 16/2.07.2012 al d-lui Stan Daniel

Analizand expunerea de motive nr. 10195 din 20.10.2014 si proiectul de hotarare
initiat de primarul a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova;
Examinand cererea nr. 9823/7.10.2014 formulată de dl. Stan Daniel prin care
solicita modificarea termenului de plata a contractului de concesiune asupra imobilului-teren
Lot 2 situat T 41 pA 281/4/1, nr. cadastral 24477, suprafata 1051 mp, de la 10 ani la 20 ani;
Vazand contractul de concesiune nr. 16/2.07.2012;
Avand in vedere Raportul intocmit de Compartimentul de Urbanism si Biroul
Financiar Contabil din cadrul Primariei comunei Tîrgșoru Vechi prin care se propune
prelungirea termenului de plata a contractului de concesiune asupra imobilului mentionat,
inregistrat sub nr. 10196 din 20.10.2014;
In baza prevederilor H.C.L. nr. 44/2011 privid aprobarea criteriilor cadru pentru
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de loturi de teren ( camine casa) destinate
construirii de locuinte pentru locuitorii comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova;
In temeiul art.45 alin.1 raportat la art.36 alin.2 litera c, raportat la alin.5 litera b,
art.115 alin.1 litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarille ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1- Se aproba modificarea termenului de plata a redeventei prevazuta la art. 3
din contractul de concesiune nr. 16/2.07.2012 al d-lui Stan Daniel, de la 10 ani la 20 ani, prin
incheierea unui act aditional la contractul initial cu mentionarea actualului termen de plata a
redeventei şi mentinerea celorlalte clauze contractuale.
Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza dl. Dragan
Nicolae - primar prin Biroul Financiar Contabil din cadrul Primariei comunei Tirgsoru Vechi.
Art.3- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova.
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