
                                                            

 

 

HOTĂRÂREA nr.147                                              

                                           din data de 23 mai 2018  

                     

- privind modificarea contractului de concesiune nr. 5617 din 15.04.2005 

                                  in sensul schimbarii titularului contractului ca urmare a incheierii  

                                       contractului de vanzare –cumparare 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

            Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras 

nr.14781/1/07.05.2018 si Referatul Compartimentul Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri 

Publice, Urmărire  Contracte  nr.14781 din  14.05.2018  prin care se propune preluarea 

contractului de concesiune nr. 5617 din 15.04.2005  încheiat între Municipiul Făgăraş  in calitate 

de  concedent  -  Ganea  Daniela Marcela si Ganea Ioan Viorel in calitate de concesionar,  avand 

ca obiect concesionarea terenului in suprafata de 2,80 mp situat in Municipiul Fagaras prin 

inlocuirea concesionarului  Ganea  Daniela Marcela si Ganea Ioan Viorel cu Ganea Anca 

Nicoleta domiciliata in Fagaras, str. Castanului, bl.60, sc.B, Ap.7, judetul Brasov, identificata cu 

CI seria. ZV nr. 178081, eliberata de SPCLEP Fagaras,   

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 

socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 

minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

  Avand in vedere contractul de vanzare cumparare nr.2452 din 26.10.2010, incheiat intre 

Ganea Ioan Viorel si Ganea Daniela Marcela si  Ganea Anca Nicoleta emis  de  Notar  Public  

Adrian Boamfa,  

   Ţinând cont de prevederile art. 871-873 din Noul Cod Civil, prevederile OUG  54/2006    

privind  regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi prevederile art 41 

din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, 

            In temeiul art.36 alin.2 lit c, alin. 5 lit  b, art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata, 

 

                                    HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.6728/12.01.2009, prin act 

aditional,  avand ca obiect concesionarea terenului in suprafata de 2,80 mp  inscris in CF 9559 

- Fagaras, nr.topr.2851/3/1/14, respectiv schimbarea titularului contractului de concesiune prin 

modificarea concesionarului, ca urmare a incheierii contractului de  vanzare cumparare nr. 

2452 din 26.10.2010, emis de  Notar  Public Adrian Boamfa.  



      Art.2.   Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.  

      Art.3.  Se imputerniceste primarului Municipiului Fagaras sa semneze actul aditional. 

      Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagăraş, prin  Compartimentul  Administrare, Cladiri, Terenuri,  Bunuri  Publice,  

Urmarire Contracte. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,                             

                BOGDAN ION                             Secretarul municipiului,   

                                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hotărâre s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

   Consilieri în funcție - 19 

   Consilieri prezenți - 18 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1 ex. Dosar şedintă 

- 1 ex. Colecţie 

- 1 ex. Prefectură 

- 1 ex. Primar   

- 1 ex. Secretar 

- 1 ex. Compartimentul  evidenta patrimoniu 

- 1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 

- 1 ex. Afişare. 

 

 

 

 

 

 

Cod: F-50 

 

 

 

 

 

 


