
cu privire la transmiterea dreptului de concesiune,con
pentru suprafata de teren de 1000 m.p. situat in T 5 I ,

Avand in vedere cererea inregistrata la nr.
solicita transmiterea dreptului de concesiune asupra
in satul Cirniceni, comuna Tiganasi, T 51, Parcela
Catalin si pe care si-a edificat casa de locuit, urmare
a85lcl20tt;

Avand in vedere raportul intocmit de ca
Primariei comunei Tiganasi cu privire la transmiterea
care sunt edificate constructi i, catre noii proprietari,

In conformitate cu prevederile art. 13, 1.8, l i ter
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, repu

ln considerarea prevederilor art. 24, alin.3
publicitatea imobiliara, republicata, modificata prin

Vazand si prevederile Ordonantei de Urgenta n
concesiune de bunuri proprietate publica, cu modi
Normele mertodologice de aplicare, aprobate prin H.G.

Avancl in vedere Nota de fundamentare si
comunei Tig;anasi, judetul lasi;

ln baza avizelor favorabile ale comisii lor de
Tiganasi, jucletul lasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 544 din
interes public;

Avand in vedere dispoziti i le art. 6 din Legea
deciz ionala in  adminis t rat ia  publ ica locala;

Avand in vedere dispoziti i le Legii nr. 24 din

modificarile si completarile ulterioare;
In qcnformitate cu prevederile art.36, alin. 2,

a l in .L s i  2  d in Legea nr .  215 d in 2001 pr iv ind admin
si completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1 si art. 1.1,5, alin.1,
administralia publicd locald, republicata, cu modifica
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T A R A R E A

concesionat de catre Catalin,

Consil iul local al comunei

contractului de concesiun e nr. 2259 /2002.
1125 . localitatea Cirniceni . ce a fost

judetul lagi;

prin care petenta Nitura Monica,
in suprafata de 1.000 m.p. amplasat

ce a fost concesionat de catre Cobzac
conform Actului de adiudecare nr.

compartimentul de specialitate din cadrul
'eptului de concesiune asupra terenurilor pe

incheieri i actelor de adjudecare;

,,b", art. 41 din Legea nr. 50 din 1991 privind

cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul si

nr.247 din 2005;
54 din 2006 privind regimul contractelor de

si completarile ulterioare, precum si
. 168 din 2007;
ul de hotarare intocmite de catre Primarul

Consi l iu lu i  local  a l  comuneil itate din cadrul

1 cu privire la liberul acces la informatiile de

nr. 52 din 2003 cu privire la transparenta

cu privire la normele de tehnica legislativa, cu

,,c" , alin.5, f itera ,,b" si art. t2l , art.I23,

l ia publici localS, republicata, cu modificarile

,,b" din din Legea 215 din 2001 Privind
si completarile ulterioare;



Art.l[ Se aproba transmiterea dreptului de
m.p. situat iin satul Cirnicenircomuna Tiganasi, in
Contractului de concesiune nr.225912002 , de la
comuna Tiganasi, judetul lasi, catre Nitura Monica,
judetul lasi, urmand sa sa modifice in mod

terenului, dupa semnarea actului aditional.

Art.2!. Beneficiarul contractului de concesiune
concesiune in evidentele de cadastru si publcitate i

Art.3. Durata de concesiune nu va depasi
concesiune initial, cu posibilitatea de prelungire, in

Art.4. Restul clauzelor contractuale isi ment

concesionar.

Art.S. Compartimentul urbanism si cadastru
la incheierea actului aditional pentru modificarea in
concesiune asupra terenului, in care noul
concesionari.

Art.6, Secretarul comunei Tiganasi va
institutiei si va comunica prezenta hotdrdre Insti
controlului rJe legalitate, Primarului comunei
Compartimerntului Registrul agricol, urbanism si
Primariei cormunei Tiganasi si va asigura publicitatea

H O T A N A

a terenului in suprafata de 1.000
51, Parcela 1125, concesionat in baza

Catalin, cu domiciliul in satul Cirniceni,
domicil iul in satul Plugari, comuna Plugari,

parti le contractului de concesiune asupra

are obligatia de a nota dreptul de
dupa semnarea actului aditional.

ani, de la data incheierii contractului de
le legii.

valabil itatea intre Comuna Tiganasi si noul

cadrul Primariei comunei Tiganasi va proceda
corespunzator a partilor contractelor de

r al constructiei vor avea calitatea de

publicitatea prezentei hotarari la sediul
Prefectului - judetul lagi pentru exercitarea

, fostului concesionar, noului concesionar,
Compartimentului contabil itate din cadrul

prin afisare la sediul institutiei.

Data astazi, 29 februarie 2015

Contrazemneaza conf. art. Lt7,litera ,,a"
din Legea nr .215 d in 2001

Seg€tVr,
Starica/ Vi/gil - Marius
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