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H O T Ă R Â R E A NR. 9 din 26.01.2012
Consiliul local al comunei Cucuteni , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
26.01.2012 , conform dispoziţiei primarului nr. 3 din 20.01.2012 şi a convocatorului nr. 138
din 20.01.2012 ;
Având în vedere cererea nr. 111 din 19.01.2012 prin care dl. Staşcău Nelu cu
domiciul în oraşul Tg-Frumos str. M.Sadoveanu , nr. 2A , concesionar a suprafeţei cu
iazurile din Valea Oarzei , solicită încetarea contractului de concesionare motivat de
imposibilitate obiectivă de a-l exploata;
Având în vedere prevederile art.57 lit.”e” din din OUG 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;
Având în vedere capt.VIII din contractul de concesiune nr. 1153 din 24.07.2006 ;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de dl. primar ;
Având în vedere avizul comisiei pe domeniu de avizarea proiectului de hotărâre ;
În temeiul art. 45 al.(1) si 115 al.(1) lit. ,,b,, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 . Aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 1153 din 24 iulie 2006
încheiat între Consiliul local Cucuteni şi dl. Staşcău Nelu domiciliat în oraşul Tg-Frumos
pentru suprafaţele cu iazurile din Valea Oarzei .
Art.2 Predare respectiv preluarea bunului concesionat se va face în termen de 15
zile de la data emiterii prezentei .
Art.3. Compartimentul de contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.4 Secretarul comunei va înainta copie de pe prezenta persoanelor interesate,
compartimentului de contabilitate , Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea
legalităţii.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Primarul comunei Cucuteni , judeţul Iaşi ;
Având în vedere cererea nr. 111 din 19.01.2012 prin care dl. Staşcău Nelu cu
domiciul în oraşul Tg-Frumos str. M.Sadoveanu , nr. 2A , concesionar a suprafeţei cu iazurile din
Valea Oarzei , solicită încetarea contractului de concesionare motivat de imposibilitate obiectivă de
a-l exploata , motive familiale ;
Având în vedere prevederile art.57
lit.”e” din din OUG 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;
Având în vedere capt.VIII din contractul de concesiune nr. 1153 din 24.07.2006 ;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de dl. primar ;
Având în vedere avizul comisiei pe domeniu de avizarea proiectului de hotărâre ;
În temeiul art. 45 al.(1) si 115 al.(1) lit. ,,b,, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 . Aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 1153 din 24 iulie 2006 încheiat
între Consiliul local Cucuteni şi dl. Staşcău Nelu domiciliat în oraşul Tg-Frumos pentru suprafaţele
cu iazurile din Valea Oarzei .
Art.2 Predare respectiv preluarea bunului concesionat se va face în termen de 15 zile de la
data emiterii prezentei .
Art.3. Compartimentul de contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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