ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.14/01.02.2016
pentru respingerea proiectului de hotarare privind
aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr.2 din 03.10.2013
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba,
Luand in discutie raportul de specialitate nr.283/28.01.2016, întocmit de Harda Nicolae,
consilier juridic, prin care propune rezilierea Contractului de concesiune nr.2 din 03.10.2013 încheiat
între Orasul Baia de Arieş în calitate de concedent şi domnul Marc Sebastian Mircea în calitate de
concesionar, prin care s-a concesionat suprafaţa de 8127 mp teren, înscris în C.F. nr.70465 Baia de
Arieş ; tinand cont de faptul că nu s-au respectat de catre concesionar obligatiile stipulate in Cap V.
art. 4, respectiv Cap.VII. art.7 alin.12 şi 13 din Contractul de concesiune; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr.1 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile art.57, lit. (c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune, aprobată prin Legea nr.22/2007 ;
În temeiul dispoziţililor art.36 alin 2 lit.(a) şi alin 3 lit. (b) şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.unic. Se respinge proiectul de hotarare initiat de primar privind rezilierea contractului de
concesiune nr.2 /03.10.2013 având ca părţi Oraşul Baia de Arieş în calitate de concedent şi domnul
Marc Sebastian Mircea în calitate de concesionar, din lipsa de cvorum (2/3).
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului orasului Baia de Aries;
Serviciului finaciar –contabil;
Biroului urbanism
Compartimentului juridic
Compartimentului impozite si taxe
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Pentru prezenta hotărâre s-au obtinut 4 voturi favorabile valabil exprimate si 8 abtineri, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

