
                  ROMÂNIA 
        JUDEŢUL IALOMIŢA  

         CONSILIUL LOCAL 
   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  
H O T Ă R Â R E 

privind preluarea dreptului de concesiune asupra unui teren în suprafață de 189 mp, 
număr cadastral 21963 de către dl. Ene Ion și dna. Ene Mihaica 

 

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

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3431 din 19.06.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- adresa dnei. Ene Mihaica nr.3137 din 04.06.2020 prin care solicită preluarea contractului 

de concesiune aferent terenului în suprafață de 189 mp pe care se află clădirea pe care a cumpărat-
o potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.507 din 12.05.2020 autentificat la BIN Sava 
Doina Slobozia; 
 Examinând: 
 - raportul responsabilului cu patrimoniu nr. 3439 din 22.06.2020; 
 - avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 
cetăţenilor nr. 3581 din 26.06.2020; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art.108 lit.b), art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b) art.362 alin.(1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 
ulterioare; 
 - prevederile art.1315-1320 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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 completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă preluarea dreptului de concesiune asupra unui teren intravilan situat pe 

șos. București nr.161 A cu numărul cadastral 21963 înscris în cartea funciară nr.21963 de către 
dl. Ene Ion și dna. Ene Mihaica. 
 (2) Redevența este în cuantum de 0,050 lei/mp/an, cuantum ce se va indexa anual cu rata 
inflației comunicat de Institutul Național de Statistică. 

Art.2. Se împuterniceşte dl. Măchiță Alexandru, primarul oraşului Căzăneşti să semneze în 
numele Consiliului Local, contractul de concesiune cu proprietarul construcției. 

 
 
 



 
 
Art.3. Primarul oraşului Căzăneşti, responsabilul cu patrimoniul, Compartimentul Juridic, 

Resurse Umane și dl. Ene Ion și dna. Ene Mihaica 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nr. 56 
 Adoptată la Căzăneşti 
 Astăzi, 29.06.2020                                                                                      FP-07-03, vers.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


	ROMÂNIA
	CONSILIUL LOCAL
	AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI

