tr

JUDEŢUL A R A D
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU - CRIŞ
Chişineu-Criş str.înfraţirii nr.97 Cod 315100 ;Tei.0257-350098; Fax0257^50059
e-mail: primariachcris@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr.61

din 24 septembrie 2014
Privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. 8219 din 01.10.2012
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 24.09.2014,
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Oraşului Chişineu Criş, dl. Burdan Gheorghe,
înregistrată sub nr.8469/16.09.2014;

-

Referatul Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Oraşului Chişineu Criş nr.
8467/15.09.2014;

-

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chişineu Criş;

-

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Chişineu Criş nr. 33 din 18.04.2012 privind
aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea iniţierii concesionării prin licitaţie
publică deschisă a imobilelor înscrise în CF nr. 301579 Chişineu Criş în suprafaţă de
127264 mp şi C.F. nr. 301582 Chişineu Criş în suprafaţă de 200535 mp;

-

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Chişineu Criş privind aprobarea Caietului de sarcini
şi a Documentaţiei de atribuire elaborate în vederea organizării şi desfăşurării
concesionării imobilelor înscrise în CF nr. 301579 Chişineu Criş în suprafaţă de 127264 mp
şi C F . nr. 301582 Chişineu Criş în suprafaţă de 200535 mp;

-

Contractul de concesiune nr. 8219 din 01.10.2012;
Notificările nr. 9912/11.11.2013 şi nr.7141/25.07.2014 adresate de către Oraşul Chişineu
Criş concesionarului S.C. SOLAR PARC ARAD S.R.L. privind obligativitatea respectării
clauzelor contractuale agreate;

-

Prevederile art. 57 alin. (1) lit. c. şi alin. (2) din O.U.G 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

Prevederile art. 58 şi art. 60 din H.G. nr. 168/2007 pentru aplicarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006;

-

Prevederile art. 36 alin. (5) lit. b. , art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
republicată,actualizată a administraţiei publice locale

avizul comisiei de specialitate din domeniul juridic ;
15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă;
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
A r t . l . - Se aprobă încetarea prin reziliere a Contractului de concesiune nr.
8219/01.10.2012 încheiat între Oraşul Chişineu Criş şi S.C. SOLAR PARC ARAD S.R.L. având ca
obiect bunul imobil, constând în teren în suprafaţă de 127264 mp, înscris în C.F. nr. 301579
Chişineu Criş şi teren în suprafaţă de 200535 mp, înscris în C.F. 301582 Chişineu Criş, situate în
extravilanul oraşului Chişineu Criş, aflate în proprietate privată a Oraşului Chişineu Criş, în

vederea realizării unui parc fotovoltaic, datorită nerespectării de către concesionar a prevederilor
art. 7 alin. (3), (12), (13), (14).
Art.2. - Rezilierea Contractului de concesiune nr. 8219/01.10.2012 se face în temeiul art.
4 alin. (3) şi art. 11 alin. (2), (5), (6) şi (7) din Contractul de concesiune, precum în temeiul prevederilor
art. 57 alin. (1) lit. c. şi alin. (2) din O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 58 şi art. 60 din H.G.
nr. 168/2007 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006.
Art. 3. - în conformitate cu prevederile art. 14 coroborat cu prevederile art. 1 alin. (4)
din Contractul de concesiune, concesionarul are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la
rezilierea Contractului de concesiune să predea în deplină proprietate Oraşului Chişineu Criş
terenul care a făcut obiectul Contractului de concesiune, de plin drept şi liber de orice sarcini
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului
Chişineu Criş prin intermediul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Chişineu Criş.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad;
-

Primarului Oraşului Chişineu Criş;
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului
Chişineu Criş;

-

S.C. SOLAR PARC ARAD S.R.L.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PALCU SORIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
DAŞ AURELIA - MIHAELA

