
ROMANIA
JLTDETUL TALOMTIA

C.OI\\SIUUL LOC.AL
AL ORA$ULU\ CiZiNE$rr

HOTAnAnn
privind preluarea dreptului de concesiune prevlzut in contractul

de concesiune nr.862109.11.1993 de cltre dna. Radu Viorela

Consiliul Local al oragului Cdz[neqti, intrunit in qedinp ordinard din data de 27 MAI 2021,
Avind in vedere:
- referatul de aprobare nr. 3099 din 17.05 al Primarului oraEului Cdzlneqti;
- adresa dnei. Radu Viorela nr. 1057 din18.02.2021 prin care soliciti preluarea contractului de

concesiune aferent terenului in suprafalI de 1092 mp pe care se afl6 locuinta proprietate comuni a dnei.
Radu Viorela Ei a defunctului Radu Lici, avind calitatea de so1;

Examinind:
- raportul responsabilului cu patrimoniu nr.3262 din24.05.2021;
- avizul Comisiei juridice qi de disciplini, ap[rarea ordinii 9i linigtii publice, drepturile cetilenilor

nr. 13 din24.05.2021,
- contractul de concesiune nr. 862 din 09.11.1993 incheiat intre U.A.T Orag CizdneEti gi Radu

Lic[.
in conformitate cu:
- prevederile art.108 lit.b), art.l29 alin(2) lit.c) qi alin.(6) lit.b) art.362 alin (t) din Ordonanla de

urgen{i a Guvernuluinr.5T/2019 privind Codul Administrativ, cu completirile ulterioare;
- prevederile art. 339-343 din Seqiunea a 2-a Regimul comunititii legale, Cap. VI Drepturile qi

obligaliile patrimoniale ale solilor, Titlul II Cas[toria din Cartea a Ii-a D"rp." iamilie drn Legea
nr.28712009 privind Codul Civil, cu modificirile qi completirile ulterioare;

In temeiul art139 alin.(3), lit.g) precum qi art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanta de urgenf6 a
Guvernului nr.57l2ol9 privind CodulAdministrativ, cu completirile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Aft. l. Se aprobi preluarea dreptului de concesiune de cdtre dna. Radu Viorela, ce a avut calitatea

de solie a lui Radu Licd decedat in data de 13 decembrie 2020, asupra terenului intravilan in suprafati de
1092 mp situat in oragul Ciz5neEti pe str. Nordului nr. 119 prevdzut in contractul de conc"rirr,"
nr.862/09.1 1. 1993 incheiat intre Consiliul Local al oraqului Cdz[negti qi dl. Radu Lic[.

Aft. 2. Se imputerniceqte dl. Stelian Traian, primarul oraqului Cdzinegti sd semneze in numele
Consiliului Local, actul adilional la contractul de concesiune sus-mentionat.

Art. 3. Primarul oragului Cdz[neqti, responsabilul cu patrimoniul, Compartimentul Juridic,
Resurse Umane 9i dna. Radu Viorela vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri, c6rora le va
fi comunicatd prin grSa secretarului generalal unitilii administrativ-terito;iale.

PRE$EDINTE DE SEDINTA, Con trasem neazd pentru legalitate,

MOICEANU

Nr. 52
Adoptata la Cizinegti
Astdzi. 27.05.2021

Secretar General al UAT,
OANCEA GEO].GETA
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