
ROMANIA
JUDtrTUL BUZAU
COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

Hotarare
pdvind incetarea Contractului de concesiune nt. 4l3O2O din 02 iunie 2008

Consi l ru l  Local  a l  Comunei  Mdgura.
AvAnd in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Mdgura, inregistrati sub nr.

137 din 23 noiembrie 2015;
-proiectul de hotarare iniliat de primarul comunei inregistrat sub nr. 138

clin 23 noiembrie 20 15;
-raportrll de specialitate a1 compartimentului buget inregistrat sub nr.

139 din 23 noiembrie 2015;
-avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotdrare;
-avizul comisiei de specialitate a consiliului local Mdgura;
-adresa Expert Insolventa SPRL, Filiala BucureSti, nr. 27031 II noiembrie

2015 adresata instituliei noastre prin care ne aduce 1a cunoEtinla faptul ca in
data de 30.09.2015, societatea I&B Nelio 2005 SRL a fost deciarata
adjudecatar la licitalia organ)zata pentrrr bunul imobii din patrimoniul
debitoarei falite Prima Rustic SRL, respectiv Pensiunea VArf de Brad,
construclie reafizata pe o suprafala primita in concesiune de la comuna
Mdgura;

prevederile art. 871 - 873 din Legea nr. 287 l2OO9 ptivtnd
Codul civil, republicat;

-prevederile Ordonanlei de Urgenld nr. 54l2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicA, cu rnodihcarile qi
completdrile ulterioare;

-prevederile Normelor metodoiogice de aplicare a Ordonanlei de Urgenld
nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri propdetate
publicd, aprobate irin Hotfuarea Guvernului nt. 168/2007;

-prevederile art. 9, alin. 1, litera ,,e" din Contractul de concesiune nr'
4l3O2O dtn 02 iunie 2OO8 ,,1a disparilia, dintr-o cauza de forla majora, a
bunului concesionat sau in cazul imposibilitdlii obiective a concesionarului de
a-1 exploata, prin renunfare, fdri plata unei despdgubiri;"

in baza art.36 alin. {2) litera,,c", alin. (5) 1itera,,a" qi ,,b" qi alin. (9), art.
45 a,lin. (3), art. 115 a1in. (1) 1it. ,,b" qi 123 din Legea nr. 275I2OOL, Legea
Administraliei Publice Locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

HOTARtr$TE:

Art.1.Se aprobd incetarea, fdrd plata vreunei despigubiri in sarcina
concesionarului, a Contractului de concesiune rrr. 4l3O2O din 02 iunie 2008,



incheiat cu S.C. Prima Rustic S.R.L. avald ca obiect preluarea rn concesiune aterenului situat in intravilanul satului Ciuta, 
"oln],,r_r.- t,l.g,r.a, judelul Buzeu,in suprafala totala de 4.907 rrtp.

4l3O2O din 02 iunie 2008, va inceta

Contrasemneaza,
Secre,;4$comuna,

(\\Nf

Art.3.Prezenta hotdrare se va comunica societdlii comerclale prima RusticSRL. cu sediul in Municipiul puzdu, bulevardut StaAionr_rtui, bloc 16 A; ;;. ii'Art.4.Pdmaml comunei qi aparatul de specialitate al acestuia seincredinleazd cu ducerea la indeplinire a prezentei.'
Art.5.Prezenta hotdrAre se comunicd, prin intermediul secretaruluicomunei. in termenul prevaz,:vt de lege, primarului comunei fUagura, juae,iulByzau sj Prelectului Judeluiui Buzdu si-se aduce Ia cunoqtrnla publicd prin

f$"i: I avizierul primdriei. Aceasta hotdrAre a fost adoptata de catreConsiliul Local a1 comunei Magura in geclinla ordinard clin 23 decembrie 2015,cu respectarea prevederilor ad. 45, alin. (3) din Legea nr. 2I5I2OOJ, aadminis r . rp l . ie i  publ ice locale.  : r , rn?*f i " - ] l : .  s i  cornpleta i i l "  uLler ioqre.  cu unnr.  de f , l . , l  vorur i  d i r r  nr .  rorat  de _\Ccon" i l i . . i  fo; ; i ; ; "zenr i  s i  \ t  consj i ier ilocali in funclie. ."

Art.2. Contractul de concesiune nr.
pe data adopter prezentei.

Preqedinte de qedinld,
Consilier Mihalcea Gabriel,

Mdg-ura, 23 decembrie 20 15
Nr.56


