
                  ROMÂNIA 
        JUDEŢUL IALOMIŢA  

         CONSILIUL LOCAL 
   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr.2401 

 din 11.06.2008 încheiat cu dl. Micloș Silviu Adrian și dna. Micloș Maria 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29 
IUNIE 2020,  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3415 din 18.06.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- adresa dnei. Micloș Maria nr. 3270 din 11.06.2020; 

 Examinând: 
 - contractul de vânzare cumpărare autentificat de B.I.N Sava Doina Slobozia sub 
nr.507 din 12 mai 2020 încheiat între Micloș Maria și Micloș Silviu- Adrian în calitate de 
vânzători și Ene Ion și Ene Mihaica în calitate de cumpărători; 
 - raportul responsabilului cu patrimoniul nr. 3430 din 19.06.2020; 
 - avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
drepturile cetăţenilor nr. 3582 din 26.06.2020; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art.129 alin.(2) lit. c) și alin.(4) lit.b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile art.18 din Contractul de concesiune nr.2401 din 11.06.2008 încheiat 
între Consiliul local Căzăneşti şi dl. Micloș Silviu Adrian și dna. Micloș Maria; 

În temeiul art.139 alin.(3), lit.g) precum și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr. 2401 din 
11.06.2008 încheiat cu dl. Micloș Silviu Adrian și dna. Micloș Maria în sensul diminuării 
suprafeței de teren concesionat situat pe șos. București nr.161, de la 1034 mp la 845 mp 
deoarece a vândut construcția situată pe care terenul în suprafață de 189 mp și va avea 
următorul cuprins: 

„2.1. Obiectul contractului este preluarea în concesiune a terenului situat în 
Căzănești, pe șos. București nr.161, în suprafață de 845 mp, număr cadastral 21964 așa 
cum rezultă din planul de amplasament și delimitare a imobilului ce este prezentat în anexa 
care face parte integrantă din prezentul contract.” 

(2) Planul de amplasament și delimitare a imobilului menționat la alin.(1) este 
prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 
 
 



 
Art.2. (1) Contractul de concesiune nr. 2401 din 11.06.2008 încheiat între Consiliul 

Local al orașului Căzăneşti și dl. Micloș Silviu Adrian și dna. Micloș Maria se modifică în 
mod corespunzător, conform prevederilor prezentei hotărâri. 
 (2) Se împuterniceşte dl. Măchiță Alexandru, primarul oraşului Căzăneşti să 
semneze în numele Consiliului Local, actul adițional la contractul de concesiune sus-
menționat. 

Art.3. Primarul oraşului Căzăneşti şi Compartimentul Juridic, Resurse Umane vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cărora le va fi comunicată prin grija 
secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                Secretar General al UAT, 

                  STELIAN TRAIAN                                       OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, astfel:  13 
voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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