ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 15 din 26.01.2017
privind aprobarea modificării, prin act adițional,
a unui contract de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 1021 din 19.01.2017 iniţiată de dl
Lucian Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate al
Biroului Juridic-Contencios nr.1022 din 19.01.2017;
Văzând avizul favorabil nr. 2 din 26.01.2017 al Comisiei pentru urbanism
şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 15 din 26.01.2017 al Comisiei
juridice şi avizul de legalitate nr. 1267 din 26.01.2017 al Secretarului
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) precum şi ale art. 13 şi 15 din
Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 39, art. 48 alin. (3), art. 56
alin. (1) şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. a)
şi b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de
concesiune nr. 16585/13.01.2017 încheiat cu S.C. SOMACO GRUP
PREFABRICATE S.R.L., după cum urmează:
1) Art.1 alin. (4) litera c), va avea urmatorul cuprins : ”c) să înceapă
lucrările în termen de 24 luni de la data semnării contractului, iar
durata de execuţie este de maxim 24 luni de la data începerii
lucrărilor.”
2) Art. 9 alin. (1) litera c), va avea următorul cuprins:” c) in cazul
neachitării redevenţei în termen de 6 luni de la expirarea perioadei de
plată, contractul se desfiinţează de drept, fără punere în întârziere şi
fără orice altă formalitate, cu plata unei despăgubiri reprezentând
redevenţa pe 6 luni.”
Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin Direcţia Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

