HoTAnAREA NR.2lo
CONSILruL LOCAL

SINAIA

JUDETUL

Privind constatarea pierderii valabilitifii concesiunii

PRAHOVA

ROMANIA

qi desfiinfarea deplin

drept a contractului
de concesiune nr. 8372 din 23,06.2004; a contractelor de concesiune nr, 40t06.01.2003 nr, 13172
/ 03.05.2019 qi actului adifional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul
de 12luni de Ia data incheierii contractelor pentru inceperea lucrlrilor de construire qi 24 luni
de la data obfinerii autoriza{iei de construire pentru terminarea construcfiei

,

I

in vedere referatul de aprobare w. 32310 O2.tl.2o2l intocmit de David Remus, popa
Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, C6lin Miloq, Consilieri Locali, prin care propun
constatarea pierderii valabilitdfii concesiunii Ei desfiintarea deplin drept a contractului de concesiune
nr.8372 din23.06.2004;a contractelor de concesiune nr. 401 06.01.2003, nr. 13172 103.05.2019 qi
actului adifional w. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de l2luni de la data
incheierii contractelor pentru inceperea lucrdrilor de construire qi 24luni qi de zile de |a data oblinerii
alutoriza[iei de construire pentru terminarea construcfiei;
Av6nd

in

vedere Raportul Serviciului Urbanism qi Urbanism nr. 32312 I O2.ll.2}2l, privind
valabilitdfii concesiunii qi desfiintarea deplin drept a contractului de coniesiune
nr.8372 din23.06.2004;a contractelor de concesiune nr. 401 06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 qi
actului adifional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de l1luni de la daia
incheierii contractelor pentru inceperea lucrdrilor de construire qi 24luni qi de zile de la data obfinerii
autoizaliei de construire pentru terminarea construcfiei;
Avdnd in vedere procesul verbal nr. 30557 119.10.2021 de constatare a stadiului indeplinirii
contractelor de concesiune nr. 8372 din23.06.2004; a contractelor de concesiune nr. 40106.0i.2003,
nr. 13172 I 03.05.2019 qi actului adilional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-a respectat
termenul de l2luni de la dataincheierii contractelor pentru inceperea lucririlor de construire qi 24 luni
qi de zile de la data oblinerii autoriza[ieide construire pentru terminarea construcfiei.
Y azand avizul comisiei de speciali tate a Consiliului local ;
tn conformitate cu art.36 din Legea 5)llggl republicatd, cu completarile qi modific6rile ulterioare;
Tinand cont de dispoziliile art. 6.c.2., 8.c.2., 9.c.2., din contractele de concesiune m. 8372 din
23.06.2004; nr. 1 3 172 I 03.05.2019; w. 401 06.0 1.2003 ;
In temeiul art. 129 alin. (2),lit. c) qi alin. 6 lit. b), coroborat w, art.l39 alin.(3) lit.g) si art. 196
alin.(l), lit.a) din OUG 57l20l9,privind Codul Administrativ,

Avdnd

constatarea pierderii

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HoTAnagrE:

ART.I.

-

Constatd pierderea valabilitdtii concesiunii qi desfiinJarea deplin drept a contractului de
concesiune nr.8372 din23.06.2004 dintre Consiliul Local al oraqului Sinaia in calitate de concedent qi
S.C. MIS SPERANTA S.R.L. in calitate de concesionar, in baza art.36 din Legea S0llggl qi a art.
8.c.2. din contractul de concesiune respectiv, ca uunare a nerespect6rii de cdtre concesionar a
termenului de 12 luni de la data incheierii contractului pentru inceperea lucr[rilor de construire, cu
pierderea de c[tre concesionar a sumelor depuse ca pre] al concesiunii pdn6 la dataprezentei hotdr6ri.

t

ART.2.

-

Constatd pierderea valabilitIjii concesiunii qi desfiinlarea deplin drept a contractului de
concesiune nr. 1 3 172 I 03 .05 .2019 qi actul adilional nr. 14559 din 09.06.2020 dintre Oraqul Sinaia in
calitate de concedent qi MITRICA FBIICIAN CATALIN in calitate de concesionar, in'baza art. 36
din Legea 50ll99l qi a art. 6.c,2. din contractul de concesiune respectiv, ca unnare a nerespectdrii de
cdtre concesionar a termenului de 12 luni de la dataincheierii con-tractului pentru inceperea lucrdrilor
de construire, cu pierderea de cdtre concesionar a sumelor depuse ca pre( al concesiunii pdn6 la data
prezentei hotdrdri.

ART.3. - Constat6 desfiinlarea deplin drept qi retragerea concesiunii a contractului de concesiune nr.
401 06,01.2003 dintre Consiuliul Local al Oraqului Sinaia in calitate de concedent qi MITRICA
FELICIAN CAfAI,nt in calitate de concesionar, in bazaart.9.c.2. pct.2 din contractul de concesiune
respectiv, ca uflnare a nerespectdrii de cdtre concesionar a termenului de 24luni qi de zile de la data
ob{inerii autoriza{iei de construire pentru terminarea construcfiei, cu pierderea de cdtre concesionar a
sumelor depuse ca pref al concesiunii p6n6 la dataprezentei hot6r6ri:

t
j

ART.4. - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism gi Cadastru
gi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Sinaia, 03 noiembrie 2021

PRESEDINTE DE $EDINTA

AURORA ARIE$AN

gAk-\

CONTRASEMN
SECRETAR
ATRICE-EUG

-r(ffili\ )3r

\&f,#/

\Je\.&

I ex. Prefectuluijud. Prahova
I ex. Prirnarului orasului Sinaia
I ex. Serviciul Urbanism si Cadastru
I ex. SC. Mis Speranta SRL
I ex. Dlui Mitirica F'elician Catalin

I

ex. Serviciului Buget
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