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HOTARARE
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2/11.03.2013, avand ca obiect
concesionarea iazului Valea Popii, proprietate publica a comunei Roscani

Avand in vedere :
Referatul initiat de compartimentele, juridic si taxe si impozite, prin care solicita rezilierea contractului
de concesiune nr. 2/11.03.2013 , avand ca obiect concesionarea iazului Valea Popii, proprietate publica
acomunei Roscani ;
Contractul de concesiune nr.2/11.03.2013 incheiat intre Primaria comunei Roscani in calitate de
concedent si Burcus Liviu Eduard , in calitate de concesionar avand ca obiect concesionarea iazului numit
popular ,, Valea Popii’’ proprietate publica a comunei Roscani.
Prevederile art. 10 al. 3 si 4 din contractul de concesiune susmentionat conform carora
,,Art.10 (3) In caz de neachitare de catre concesionar a 3 (trei) transe consecutive din redeventa datorata
contractul de concesiune va fi considerat reziliat de plin drept printr- o simpla notificare , fara interventia
instantei .
Art. 11 Rezilierea contractului nu va exonera concesionarul de plata sumelor scadente pana la
data rezilierii acestuia.”;
Debitul de 7386 lei reprezentand redeventa datorata de concesionarul susmentionat pentru
exploatarea iazului numit popular ,, Valea Popii‘’ pentru perioada martie 2013 – prezent .
Somatiile comunicate de Primaria Roscani , prin care aduce la cunostinta concesionarului suma
datorata bugetului local ;
Dispozitiile art. 66 al 1 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor
proprietate publica;
Prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul :
Art. 43, alin. 1, art. 45 , alin. 1 şi ale art.115, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rezilierea incepand cu data prezentei hotarari, a contractului de concesiune nr.
2/11.03.2013 , incheiat intre Primaria comunei Roscani in calitate de concedent si Burcus Liviu Eduard, in
calitate de concesionar avand ca obiect concesionarea iazului numit popular ,, Valea Popii ”proprietate
publica a comunei Roscani.
Art. 2 Secretarul comunei Roscani, va face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei
hotarari , un exemplar il va inainta primarului, tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica
Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Local, Dl Surugiu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR: PETCU Mihaela

Nr. 37 adoptată în şedinţa din data de 22.12.2016, Cu un număr de 11 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri
din numărul total de 11 consilieri în funcţie .

