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PROIECT BE HOTĂRÂRE
CONSILIUL LOCAL SINAIA

JUDEŢUL PRAHOVA

ph. nr. 22

ROMÂNIA

Nr. ĺnreg. 31150/25.10.2021
Privind constatarea pierderii valabilităţii concesiunii ~i desfiinţarea deplin drept a
contractului de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractu’ui de concesiune nr.
16702 din 28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din
08.04.2019 ~i nr. 39346 din 24.12.2019; a contractelorde concesiune nr. 40/
06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 ~i actului adiţional nr. 14559 din 09.06.2020,
pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de Ia data încheierii contractelor
pentru începerea Iucrărilor de construire ~i 24 luni ~i de zile de Ia data obţinerii
autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei
Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 31151 I 25.10.2021 întocmit de David
Remus, Popa Gheorghe, Ariesan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Milos, Consilieri Locali,
prin care propun constatarea pierderii valabilitătii concesiunii ~i desfiinţarea deplin drept a
contractului de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractului de concesiune nr. 16702
din 28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i nr.
39346 din 24.12.2019; a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 I
03.05.2019 ~i actului adiţional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat
termenul de 12 luni de Ia data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire
~i 24 luni ~i de zile de Ia data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei;
Având în vedere Raportul Serviciului Urbanisrn ~i Urbanism nr. 31153 I 25.10.2021,
privind constatarea pierderii valabilităţii concesiunii ~i desfiinţarea deplin drept a contractului
de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractului de concesiune nr. 16702 din
28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i nr.
39346 din 24.12.2019; a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 /
03.05.2019 ~i actului adiţional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat
termenul de 12 luni de Ia data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire
~i 24 luni ~i de zile de Ia data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei;
Având în vedere procesul verbal nr. 30557 /19.10.2021 de constatare a stadiului
îndeplinirii contractelor de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractului de concesiune
nr. 16702 din 28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din
08.04.2019 ~i nr. 39346 din 24.12.2019; a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003, nr.
13172/03.05.2019 ~i actului adiţional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-a respectat
termenul de 12 luni de Ia data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire
~i 24 luni ~i de zile de Ia data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei.
Tn conformitate cu dispoziţiile art. 6.c.2., 8.c.2., 9.c.2., din contractele de concesiune nr. 8372
din 23.06.2004; nr. 16702 din 28.06.2017; nr. 13172 / 03.05.2019; nr. 40/ 06.01.2003;
În temeiul art. 36 din Legea 50/1 991 republicată, cu completările ~i modificările ultereioare;
In temeiul art. 129, al. 2, lit. c) ~i al. 6 lit. b) din OUG 57/201 9, privind Codul Administrativ;
H0T

Ä R A Ş T E:

ART.1. Constată pierderea valabilităţii concesiunii ~i desfiinţarea deplin drept a contractului
de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004 dintre Consiliul Local al orasului Sinaia în calitate de
concedent ~i S.C. MIS SPERANŢA S.R.L. în calitate de concesionar, în baza art. 36 din
Legea 50/1991 ~i a art. 8.c.2. din contractul de concesiune respectiv, ca urmare a
nerespectării de către concesionar a termenului de 12 luni de Ia data încheierii contractului
—

PROIECT BE HOTĂRÂRE
CONSILIUL LOCAL SINAIA

JUDEŢUL PRAHOVA

ROMÂNIA

pentru începerea Iucrărilor de construire, Cu pierderea de către concesionar a sumelor depuse
ca preţ a! COnCesiUnii până Ia data prezentei hotărâri.
ART.2. Constată pierderea valabilitătii concesiunii Si desfiinţarea deplin drept a COfltraCtUlUi
de concesiune nr. 16702 din 28.06.2017 ~i actele adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr.
10894 din 08.04.2019 ~i nr. 39346 din 24.12.2019 dintre Ora~uI Sinaia Tn calitate de
concedent ~ BALTĂ GABRIELA IONELA Tn calitate de Concesionar, în baza art. 36 din Legea
50/1991 ęi a art. 6.c.2. din contractul de Concesiune respectiv, Ca urmare a nerespectării de
Către Concesionar a termenului de 12 luni de Ia data înCheierii ContraCtului pentru începerea
lucrărilor de Construire, CU pierderea de Către concesionar a sumelor depuse Ca preţ al
concesiunii până Ia data prezentei hotărâri.
—

ART.3. Constată pierderea valabilităţii ConCesiunii ęi desfiinţarea deplin drept a Contractului
de concesiune nr. 13172 / 03.05.2019 ęi actul adiţional nr. 14559 din 09.06.2020 dintre Ora~ul
Sinaia în calitate de Concedent ~i MITRICĂ FELICIAN CĂTĂLIN Tn calitate de concesionar, în
baza art. 36 din Legea 50/1991 ~i a art. 6.C.2. din ContraCtUl de ConCesiune respeCtiv, Ca
urmare a nerespeCtării de Către Concesionar a termenului de 12 luni de Ia data înCheierii
contractului pentru înCeperea luCrărilor de construire, cu pierderea de Către Concesionar a
sumelor depuse ca preţ a! ConCesiunii până Ia data prezentei hotărâri.
—

ART.4.
Constată desfiinţarea deplin drept ~i retragerea ConCesiunii a CofltraCtUlui de
concesiune nr. 40/ 06.01.2003 dintre Consiuliul Local a! Ora~ului Sinaia Tn Calitate de
ConCedent ęi MITRICĂ FELICIAN CATĂLIN în calitate de concesionar, Tn baza art. 9.c.2. pct.
2 din contractul de ConCesiune respectiv, ca urmare a nerespectării de către ConCesionar a
termenului de 24 luni ~i de zile de Ia data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea
construcţiei, cu pierderea de către Concesionar a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până
Ia data prezentei hotărâri:
—

ART.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse Ia îndeplinire de Serviciul Urbanism şi
Cadastru şi ServiCiul Buget..
—

Sinaia,

______
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Nr.31151 /25.10.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii valabilităţii concesiunii ~i
desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a
contractului de concesiune nr. 16702 din 28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr. 22115 din
10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i nr. 39346 din 24.12.2019; a contractelor de
concesiune nr. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 ~i actului adiţional nr. 14559 din
09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de la data încheierii
contractelor pentru începerea lucrărilor de construire ~i 24 luni ~i de zile de Ia data
obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei
Promovarea proiectului de hotărâre are la bază dispoziţiile art. 6.c.2. ~i 8.c.2. din din
contractele de concesiune nr. 83’72 din 23.06.2004; nr. 16702 din 28.06.2017; nr. 13172 /
03.05.2019; nr. 40/ 06.01.2003, care prevăd că nerespectarea termenelor de 12 luni de la data
încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire ~i 24 luni ~i de zile de la data
obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei, atrage după sine retragerea
concesiunilor ~i desfiinţarea deplin drept a contractelor, cu pierderea cu titlu de daune a
sumelor depuse ca preţ a! concesiunilor până la data retragerii concesiunii ~i desfiinţării
contractelor.
Propunem constatarea pierderii valabilităţii concesiunii ~i desfiinţarea deplin drept a
contractului de concesiune nr. 83’72 din 23.06.2004; a contractului de concesiune nr. 16702
din 28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i nr.
39346 din 24.12.2019; a contractelor de concesiune nr. 40 06.01.2003, nr. 13172
03.05.2019 ~i actului adiţional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat
termenul de 12 luni de Ia data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire
~i 24 luni ~i de zile de la data obţinerii autorizaţiei
construire pentru terminarea
construcţiei.
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Către: Consiliul Local al ora~ului Sinaia

RAPORT BE SPECIALITATE
al Serviciului Urbanism ~i cadastru
Privind constatarea pierderii valabilităţii concesiunii ~i desf’iinţarea deplin drept a
contractului de concesiune nr. 83’72 din 23.06.2004; a contractului de concesiune nr. 16702 din
28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.20 19 ~i nr. 39346
din 24.12.2019; a contractelor de concesiune fir. 40/ 06.01.2003, fir. 13172 / 03.05.2019 ~i
actului adiţional fir. 14559 din 09.06.2020, pentru care flu s-au respectat termenul de 12 luni de la
data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de coflstruire ~i 24 luni ~i de zile de la data
obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei

Referitor la cofitractul de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; la cofitractul de concesiune
nr. 16702 din 28.06.2017 ~i actele adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019
nr. 39346 din 24.12.2019; la contractele de concesiune fir. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 /
03 .05.2019 ~i actul adiţional fir. 14559 din 09.06.2020, vă comunicăm următoarele:
Termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de
construire ~i 24 luni ~i de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea
construcţiei, prevăzute în contractele de concesiune respective flU au fost respectate. Conform
clauzelor contractuale din contractele de concesiune respective, nerespectarea acestor termene
atrage după sine retragerea concesiunilor ~i desfiinţarea deplin drept a contractelor, cu pierderea
cu titlu de daune a sumelor depuse ca preţ al concesiunilor.
Prin procesul verbal nr. 30557 /19.10.2021 de constatare a stadiului indeplinirii
contractului de coficesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractului de concesiune fir. 16702 din
28.06.2017 ~i actelor adiţionale fir. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i fir. 39346
din 24.12.2019; a contractelor de concesiune fir. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 ~i
actului adiţional nr. 14559 din 09.06.2020, s-a constatat că nu s-au respectat termenele de 12 luni
de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire ~i 24 luni ~i de zile de
la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei, ~i s-a propus constatarea
pierderii valabilităţii concesiunii ~i desfiinţarea deplin drept a contractelor de coficesiunc
respective, cu pierderea cu titlu de daune a sumelor depuse ca preţ al concesiunilor.
Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local Sinaia, constatarea pierderii
valabilităţii concesiunii ~i desťiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 8372 din
23.06.2004; a contractułui de concesiune fir. 16702 din 28.06.20 17 ~i actelor adiţionale nr. 22115
din 10.08.2018, fir. 10894 din 08.04.2019 ~i nr. 39346 din 24.12.2019; a contractelor de
concesiune fir. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 ~i actului adiţional fir. 14559 din
09.06.2020, pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor
pentru începerea lucrărilor de construire ~i 24 luni ~i de zile de la data obţinerii autorizaţiei de
construire pentru terminarea construcţiei, cu pierderea cu titlu de daune a sumelor depuse ca preţ
al concesiunilor.
MIHAI~Lŕ 9~ERASIM
Arhit~ý~
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CONSILIUL LOCAL SINAIA
COMISIA DE URBANISM, SERVICII PUBLICE,
TURISM ,I EVENIMENTE

RAPORT DE AVIZARE

constatarea pierderiî
valabilităţii concesiunhî ,i desfiînţarea deplin drept a
contractuluî
de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a
contractulul de concesiune nr. 16702 din 28.06.2017 ,i actelor
adiţionale nr. 22115 din 1 0.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019
,i nr. 39346 din 24.12.2019; a contractelor de concesiune nr.
40/ 06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 ,i actului adiţional nr.
14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul
de 12 luni de Ia data încheierii contractelor pentru începerea
Iucrărilor de construire ,i 24 luni ,i de zile de Ia data obţinerii
autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei.
La
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-

-
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Comisia de verifîcare în teren
a respectarii clauzelor contractuale
pe terenuri concesionate

Nr. înreg. 30557 ‘19.10.2021

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A STADIULUI INDEPLINIRII
CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
din lista anexă nr. 30537 /18.10.2021, cu contractele de concesiune trimise pentru
analiză către Comisia de verificare în teren a respectării clauzelor contractuale pe
terenuri concesionate
Urmare înaintării de Serviciul Urbanism ~i Cadastru a listei anexă nr. 30537 /18.10.2021, cu
contractele de concesiune trimise pentru analiză către Comisia de verificare în teren a respectării
clauzelor contractuale pe terenuri concesionate, astăzi 19.10.2021, membrii comisici de
verificare în teren a respectarii clauzelor contractuale pe terenuri concesionate, constituită prin
Dispozitia nr. 258/ 28.10.2019, au constatat următoarele:

I. Referitor la contractul de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004:
Prin contractul de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004 s-a concesionat către S.C. MIS
SPERANŢA S.R.L., în baza Legii 50/1991, terenul în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului privat
al ora~u1ui Sinaia, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 62, pentru construire spaţiu comercial.
Pentru îndeplinirea obiectului contractului de concesiune respectiv, S.C. MIS SPERANŢA S.R.L.
trebuia să solicite autorizaţia de construire ~i să înceapă Iucrările în termen de 12 luni de la data încheierii
contractului mentionat, în conformitate cu prevederile art. 8.c.2. din contractul de concesiune nr. 8372
din 23.06.2004, precum ~i în conformitate cu art. 36 din Legea 50/199 1.
Terrnenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire,
prevăzut în contractul de concesiune fir. 8372 din 23.06.2004, flu a fost respectat. Conform art. 8.c.2. din
contractul de concesiune respectiv, nerespectarea acestui termen atrage după sine pierderea cu titlu de
daune a sumei depuse ca pret al concesiunii până Ia data retrageril concesiunii si desfiintării contractului
Menţionăm faptul că art. 36 din Legea 50/1991 republicată, prevede următoarele:
1. persoanelefkice ~ijuridice care beneJ~ciază de teren în conditiile prezentei legi~sunt obligate
să solicite emiterea autorizatiei de construire ~i să înceapă construc,tia în termen de cel mult
un an de /a data obţinerii actului de concesionare a terenului.
2. în caz de încalcare a obligatiei prevazute la a/in. (]) concesiunea îş~i pierde
valabilitatea.

Pe terenul concesionat se află o construcţie cu caracter provizoriu spaţiu comercial (chio~c),
amplasată de Puchianu Mihaela, în baza autorizaţiei de construire nr. 42/1 9.03 .2001.
—

În urma verificărilor efectuate Ia Serviciul Buget, S.C. MIS SPERANŢA S.R.L. flu fígurează cu datorii
restante către bugetul local al ora~ului Sinaia Ia data de 18.10.2021.
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Având în vedere cele de mai sus, propunem constatarea pierderii valabilităţii concesiunii ~i
desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004, cu pierderea cu titlu de
daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului, pentru că nu s-a respectat
termenul de 12 luni de Ia data încheierii contractului pentru începerea łucrărilor de construire, prevazut
la art. 8.c.2. din ContraCt.

II. Referitor la contractul de concesiune nr. 16702 din 28.06.2017 ~i actele adiţionale nr.
22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i nr. 39346 din 24. 12.2019:
Prin contractul de conCesiune nr. 16702 din 28.06.2017 s-a concesionat Către d-na BALTĂ
GABRIELA IONELA, în baza Legii 50/1991, terenul în suprafaţă de 65 mp, aparţinând domeniului
privat a! ora~ului Sinaia, situat în str. Aosta nr. 42B, lot 2, pentru extindere ConstrUcţie prin realizare
foişor şi spaţiu verde.
Pentru îndeplinirea obiectului contractului de concesiurie respeCtiv, BALTĂ GABRIELA
IONELA trebuia să solicite autorizaţia de construire ~i să înceapă Iucrările în termen de 12 luni de ladata
încheierii contractului mentionat, în conformitate Cu prevederile art. 6.c.2. din contractul de concesiune-~
nr. 16702 din 28.06.2017, precum ~i în Conformitate cu art. 36 din Legea 50/1991.
(
Termenul de începere luCrări de 12 luni de Ia data încheierii contractului mentionat, a fost
prelungit de 3 on prin aCtele adiţionale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i nr. 39346
din 24.12.2019, până la data de 19.12.2019.
Prin cererea nr. 32550/20.11.2020 BALTĂ GABRIELA IONELA solicită prelungirea Cu 12 luni
a termenului de înCepere a luCrărilor de Construire prevăzut Ia art. 6.C.2. din Contractul de conCesiune nr.
16702 din 28.06.2017. La această cerere i s-a ComuniCat prin adresa nr. 2755 /28.01.202 1 următoarele:
.

“Conform art. 36 din Legea 50/1991 privind autonizarea executării łucrănilor de Construcţii,
republicată, Cu completănile ~i modificările ulterioare, (1) Persoanele j9zice şi juridice, care
beneJ~ciază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite em iterea autorizaţiei de
construire şi să înceapă construcţia în termen de eel mult un an de la data obţinerii actului de
concesionare a terenului. (2) In caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la aim. (]) concesionarea
,,

îşipierde valabilitatea.”
.

Având în vedere prevederile imperative ale Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu completările ~i modifkările ulterioare, precum ~i faptul că dvs. nu v
aţi respectat obligaţia legală, concesionarea ~i-a pierdut valabilitatea.”
(

Termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire,
prevăzut în contraCtul de concesiune nr. 16702 din 28.06.2017, nu a fost respectat. Conform art. 6.c.2.
din contractul de concesiune respectiv, nerespectarea acestui termen atrage după sine pierderea cu titlu
de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data retragenii concesiunii ~i desfiinţănii
Contractului.
Menţionăm faptul că art. 36 din Legea 50/1991 republicată, prevede următoarele:
(1) persoanelej9zice ~ijuridice care benej9ciază de teren în conditiile prezentei legi,sunt obligate să
solicite emiterea autorizatiei de construire ~i să înceapă construcţia în ternien de eel mult un an
de la data ob,tinerii actului de concesionare a terenului.
(2) in caz de încalcare a obiigatiei prevazute la aim. (1) concesiunea îş~i pierde valabilitatea.
BALTĂ GABRIELA IONELA a achitat integral contravaloarea concesiunii în sumă de 14.236,56
Iei, conform chitantei seria 131540/201 7-CTRnr.000273’7din 28.06.2017.

În urma venificărilor efectuate la Serviciul Buget, BALTĂ GABRIELA IONELA nu f~gurează Cu
datonii restante către bugetul local al ora~ului Sinaia la data de 18.10.2021.
2!4

Având în vedere cele de mai sus, propunel-n constatarea pierderii vałabilităţii concesiunii ~i
desfíiriţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 16702 din 28.06.2017 ~i actelor adiţionale nr.
22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 ~i nr. 39346 din 24.12.2019, cu pierderea cu titlu de
daune a surnei depuse ca preţ at concesiunii până la data rezilierii contractului, pentru că nu s-a respectat
termenul de 12 luni de Ia data încheierii contractului pentru începerea luCrărilor de Construire, prevaZut
Ia art. 6.C.2. din Contract.
III. Referitor la contractele de concesiune nr. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 ~i actul
adiţional nr. 14559 din 09.06.2020:
Prin contractul de concesiune nr. 40/ 06.01.2003 s-a concesionat către Mitrică Felician Cătălin
terenul în suprafaţa de 300 mp, situat în Sinaia, str. Mihai Erninescu nr. 28A, pentru construire locuinţă.

(

(

Pe terenul situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A, nr. cad. 25055, CF nr. 25055, în suprafaţă
de 319 mp, se află o construcţie D±P±E±M (a~a cum rezultă ~i în fotografiile anexate), edificată de
Mitrică Felician Cătălin în baza autorizaţiilor de construire nr. 259 din 10.11.2006; nr. 127/31 .10.2011
nr. 20 din 11.04.2016, care nu se mai află în termenul de valabilitate. Construcţia respectivă este
proprietatea d-lui Mitrică Felician Cătălin.
Termenul de 24 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei,
prevăzut în contractul de concesiune nr. 40/ 06.01.2003, nu a fost respectat. Conform art. 9.c.2. din
contractul de concesiune respectiv, nerespectarea acestui termen atrage după sine retragerea concesiunii
~i desfiinţarea deplin drept a contractului, cu pierderea cu titlu de daune a sumelor depuse ca preţ al
concesiunii.
Construcţia edifkată de Mitrică Felician Cătălin nu a respectat autorizaţiile de construire nr. 259
din 10.11.2006; nr. 127/31.10.2011 ~i nr. 20 din 11.04.2016, scara acesteia fund amplasată ~i pe terenul
învecinat pe o suprafaţă de 21 mp.
Prin contractul de concesiune nr. 13172 / 03.05.2019 s-a concesionat către MITRICA FELICIAN
CATALIN terenul în suprafaţă de 21 mp, aparţinând domeniului privat al ora~u1ui Sinaia, situat în str.
Mihai Eminescu nr. 28A, lot 1, pentru intrare în legalitate cu construcţia.
Terenurile în suprafaţă de 300 mp ~i 21 mp situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A, au fost
alipite într-un lot în suprafaţă măsurată de 319 mp (321 mp din acte), conform actului de alipire nr.
369/19.02.2020.
Pentru îndeplinirea obiectului contractului de concesiune respectiv, M1TRICĂ FELICIAN
CATALIN trebuia să solicite autorizaţia de construire ~i să înceapă lucrările în termen de 12 luni de la
data încheierii contractului mentionat, în conformitate cu prevederile art. 6.c.2. din contractul de
concesiune nr. 13172 / 03.05.2019.
Termenul de începere lucrări de 12 luni de la data încheierii contractului mentionat, a fost
prelungit o dată prin actul adiţional nr. 14559 din 09.06.2020.
Prin cererea nr. 129921/28.04.2021 MITRICĂ FELICIAN CĂTĂLIN a solicitat prelungirea cu
12 luni a termenului de începere a lucrăriłor de construire prevăzut la art. 6.c.2. din contractul de
concesiune nr. 13172 / 03.05.2019. La această cerere i s-a comunicat prin adresa nr. 17202 /11.06.2021
următoarele:
.

“Conform art. 36 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării Iucrărilor de construcţii,
republicată, cu completările ~i modifucările ulterioare, ,,(1) Persoanele j9zice şi juridice, care
benej7ciază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de
construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de /a data obţinerii actului de
concesionare a terenulul. (2) In caz de încă/care a obligaţiei prevăzute /a a/in. (]) concesionarea

îşipierde valabilitatea.”

-

3/4

.

Având în vedere prevederile imperative ale art. 36 din Legea 50/1991, precum ~i faptul că dvs. flu
v-aţi respectat obligaţia legală de a obţine autorizaţia de construire şi de a începe lucrările în termen
de 12 luni de Ia data adoptării I-ICL 77/29.05.2020, vă notificăm că s-a activat pactul comisoriu de
grad IV ~i valabilitatea contractului de concesiune nr. 13172 / 02.05.20 19 a încetat Îfl condiţiile art.
6.c.1. ~i 6.c.2. din contractul respectiv.”

Termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire,
prevăzut în contractul de concesiune fir. 13172 / 03.05.2019, nu a fost respectat. Conform art. 6.c.2. din
contractul de concesiune respectiv, nerespectarea acestui termen atrage după sine pierderea cu titlu de
daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data retragerii concesiunii şi desfiinţării contractului.
Menţionăm faptul că art. 36 din Legea 50/199 1 republicată, prevede următoarele:
(3) persoanelejîzice ~ijuridice care benejîciază de teren in conditiile prezentei legi,sunt obligate să
solicite emiterea autorizatiei de construire ~i să înceapă construcţia în termen de cel mult un an
de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.
(4) în caz de încalcare a obligatiei prevazute la alin. (1) concesiunea îşi pierde
valabilitatea.

Termenele de 12 luni de Ia data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire
şi 24 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei, prevăzute îÇ
contractele de concesiune nr. 40 06.0 1.2003 ~i fir. 13172 / 03.05.2019, flu au fost respectate. Conform~
art. 9.c.2. şi art. 6.c.2. din contractele de concesiune respective, nerespectarea acestor termene atrage
după sine retragerea concesiunilor ~i desfiinţarea deplin drept a contractelor, cu pierderea cu titlu de
daune a sumelor depuse ca preţ al concesiunilor.
MITRICA FELICIAN CATĂLIN a achitat integral contravaloarea concesiunii contractului de
concesiune nr. 13172 03.05.2019, în sumă de 4996,32 lei conform OP nr. 8 / 23.04.2019.
In urma verificărilor efectuate Ia Serviciul Buget, MITRICĂ FELICIAN CĂTĂLIN nu f~gurează
cu datorii restante către bugetul local al oraşului Sinaia Ia data de 18.10.202 1.
Având în vedere cele de mai sus, propunem constatarea pierderii valabilităţii concesiunilor şi
desfiinţarea deplin drept a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003, nr. 13172 / 03.05.2019 şi
actului adiţional nr. 14559 din 09.06.2020, cu pierderea cu titlu de daune a sumelor depuse ca preţ al
concesiunilor până la data rezilierii contractelor, pentru că nu s-au respectat termenele de 24 luni ~i de
zile de Ia data obţinerii autorizaţiei de construire pefitru terminarea construcţiei ~i 12 luni de la data
încheierii contractelor pentru începerea Iucrărilor de construire, prevăzute la art. 9.c.2. şi art. 6.c.2. din
contractele de concesiune respective.
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LISTA ANEXA Cu CONTRACTELE DE CONCESIUNE TRIMISE pentru analiză

Comisiei de verificare în teren a respectării clauzelor contractuale pe terenuri
co ncesio nate
Nr.
crt.

Nr. si data
contractului de
concesiune

Titular contract
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-ta
(m.p.)
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contractului
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OBSERVATII
Termenul de 12 luni de Ia data
încheierii contractului, prevăzut în
contractul de concesiune fir. 8372
din 23.06.2004, nu a fost
respectat
Termenul de 12 luni de Ia data
încheierii contractului, prevăzut în
contractul de concesiune nr.
16702 din 28.06.2017, nu a fost
respectat
S-a eliberat AC 259 din
10.11.2006; AC 127/31.10.2011;
~iAC20din 11.04.2016
Constructia nu este finalizată.
Termenele de 12 luni de Ia data
încheierii contractelor pentru
începerea Iucrărilor de construire
~i 24 luni ~i de zile de Ia data
obţinerii autorizaţiei de construire
pentru term inarea construcţiei,
prevăzute în contractele de
concesiune fir.
40/ 06.01.2003
13172 / 03.05.2019, flu au fost
respectate.
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