CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

H O T Ă R Â R EA NR.28
privind aprobare cesiune ]i preluare contract concesiune
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 29.04.2014, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de
13 [n func\ie absent motivat fiind dna consilier local Vasile Daniela..
{n conformitate cu art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001,
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` dna
Braneci Niculina.
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
|in@nd cont de cererea dlui Constantinescu Savu, înregistrată la Primăria Oraşului
Băile Olăneşti sub nr.2818/11.03.2014, prin care se solicită aprobarea cesiunii terenului
concesionat de SC OVIDEXPRES B`ile Ol`ne]ti [n B`ile Ol`ne]ti, la intersecţia străzilor
Băilor şi Trandafirilor, [n suprafa\` total` de 32,00 mp ]i preluarea contractelor de
concesiune de c`tre dl.Constantinescu Savu, ca urmare a adjudecătii la licitaţie publică a
imobilului-spaţiu comercial cu balcon şi amenajare staţie de autobuz.
{n baza:
- contractului de concesiune nr.3640/23.10.1998, prin care s-a concesionat suprafa\a
de 32,00 mp - teren situat [n B`ile Ol`ne]ti, str.Băilor;
- contractul de cesiune nr.3722/16.11.1999 [ncheiat [ntre Ghimiş Vasile [n calitate de
concesionar ]i AF OVID EXPRES [n calitate de cesionar
-actul adiţional nr.1/2001 privind extinderea suprafeţei concesionate cu 8 mp;
- Actul de adjudecare încheiat de Biroul Executorului Judecătoresc Radu Marius în
cadrul dosarului de executare nr.91/31.10.2011 prin care imobilul contractţie executat pe
terenul concesionat este vândut numitului Savu Constantinescu.
Având în vedere că terenul în suprafaţă de 40,00 mp face parte din domeniul public al
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prev`zut [n Anexa nr.5 la HG nr.1362/2001, poz.37.
În baza referatului dlui.Tatu Viorel, înregistrat sub nr.3321/24.03.2014, prin care se
propune aprobarea cesiunii drepturilor ]i obliga\iilor contractului de concesiune teren al AF
OVID EXPRES ]i preluarea acestora [n favoarea dlui.Savu Constantinescu, precum ]i
preluarea caietului de Sarcini, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente.
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut`rii lucr`rilor de
construc\ii, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin Ordinului MDRL nr.839/2009,
ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ]i urbanismul, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, ale Legii nr.52∕ 2003 privind transparenţa decizională ]i \in@nd cont
de HCL nr.20/09.08.1999 privind aprobarea domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,
modificat` prin HCL nr.3/29.01.2002, HCL nr.21/31.07.2003 ]i nr.19/18.08.2004.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor în
funcţie, respectiv voturi "pentru" = 11, ab\ineri"=dna consilir local Nicolaescu Sanda Lucia.
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În temeiul art.36 alin.2 lit."c" şi alin.5 lit.“b”, art.45 alin.3, art.119, art.120 ]i art.123,
coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 – Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.3640/23.10.1998 ]i a actului
adi\ional nr.1 la contractul de concesiune nr.3640/23.10.1998, încheiate între Ora]ul B`ile
Ol`ne]ti şi AF OVID EXPRES B`ile Ol`ne]ti.
Art.2 - Se aprob` preluarea contractului de concesiune nr.3640/23.10.1998 ]i a actului
adi\ional nr.1 la contractul de concesiune nr. 3640/23.10.1998, încheiate între Ora]ul B`ile
Ol`ne]ti şi AF OVID EXPRES B`ile Ol`ne]ti, în sensul transmiterii tuturor drepturilor şi
obligaţiilor (inclusiv a penalităţilor aferente, dacă este cazul) ce decurg din acest contract
către dl.Savu Constantinescu, CNP 1650421384180, născut la data de 21.04.1965 în Oraşul
Bălceşti, domiciliat în Mun.Rm.Vâlcea, str. Republicii nr.18, bl.H2, sc.D, ap.18, jud.
Vâlcea.
Art.3 – Conform art.1 ]i art.2 din prezenta hot`r@re, se va [ncheia un contract de
concesiune [ntre Ora]ul B`ile Ol`ne]ti prin Consiliul local ]i dl.Savu Constantinescu, pentru
suprafa\a total` de 40,00 mp, teren situat [n B`ile Ol`ne]ti, str. Băilor, num`r cadastral 263,
cu respectarea clauzelor contractuale prev`zute [n contractul de concesiune ini\ial.
Art.4 – Se împuterniceşte Primarul oraşului să încheie contractul de concesiune.
Art.5 - Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios
administrativ, respectiv Tribunalul Vâlcea.
Art.6 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin
compartimentele de specialitate.
Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul
prim`riei, dlui.Savu Constantinescu, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare.
PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
NICULINA BRANECI

Contrasemneaza,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti,29 aprilie 2014
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