ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 180 din 30.07.2019
cu privire la constatarea încetarii contractelor de concesiune nr. 6260/02.10.2013 si nr. 6259/02.10.2013 la
cererea concesionarului Zaha Gabriela Roxana
Consiliul local al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta ordinară în data de 30.07.2019
Avand în vedere:
- cererea nr. 7.800/19.06.2019 a concesionarului Zaha Gabriela Roxana, prin care solicita rezilierea
contractelor de concesiune nr. 6.260/02.10.2013 si nr. 6259/02.10.2013
- Referatul de aprobare al primarului Orasului Tautii Magheraus la proiectele de hotarare privind incetarea
unor contracte de concesiune nr. 9.733/ 24.04.2019
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus;
- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş.
- Prevederile Legii 422/2011*) privind protejarea monumentelor istorice
- Prevederile art. 2 alin. 1 lit. b, art. 5 alin. 4, 7, 15 si ale art. 25 din O.G. 43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.
- Prevederile art. 1345 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata
În baza dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit d şi alin.7 lit j. din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constată încetarea contractelor de concesiune:
nr. 6260/02.10.2013 , având ca obiect terenul înscrise în CF 1344 nr. cadastral 4827 în suprafaţă de
451 mp,
- nr. 6259/02.10.2013 , având ca obiect terenul înscrise în CF 1327 nr. cadastral 4810 în suprafaţă de 450
mp, încheiate cu dna. Zaha Gabriela Roxana ca urmare a cererii concesionarului
Art. 2 Se aproba restituirea catre concesionar a sumelor incasate in conturile concesiunilor, de la data
ajudecarii la licitatia publica a parcelelor mai sus mentionate.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi radierea concesiunii din C.F., se încredinţează
compartimentul Juridic, cu radierea din evidentele fiscale si restituirea sumelor, se incredinţeză Serviciul
Financiar Contabil al Primăriei, iar comunicarea prezentei se va realiza de responsabilul cu evidenta
contractelor.
Art.4 Prezenta se comunica:
- Prefectului judetului Maramureş;
Primarului oraşului;
- resp. Evid. Contracte,
- Compartimentului Juridic,
- Serviciului financiar contabil,
- Dnei Zaha Gabriela Roxana
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