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PROIECI DE HOTARARE

-

CONSILIUL LOCAL GURA HUMORULUI

ln conformitate cu dispoziliile art. 7 din legea nr. 52/2003 privind transparenla decizionali
in administralia public;, republicat;, cu modific;rile ti completirile ulterioare, aducem la
cunostinti publici urmitorul proiect de act normativ, care a fost initiat 9i urmeaz; a fi supus
aprobirii Consiliului Local al oratului Gura Humorului:
Proiect de hot66re pentru rcvocoreo H.C.L. nt. 191/28.11.2017 privind rczilieteo
Controctelot de concesiune nr. 5470/13.05.2016 ti 5471/13.05.2076 ovind co obiect explootorco
suprofetei totole de 1200 fi.p. , teren situot in strodo Obotului, titulot ol controctelor fiind Lupu
Lenuto.
lni.tiotor

-

Primorul ordtului Guro Humorului.

Persoanele fizice sau.iuridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii

cu valoare de recomandare la proiectul de hot;rare mai sus-menlionat, peni la data de
02.70.2018, la sediul Primtriei oratului Gura Humorului, str. piata Republicii, nr. 14, judelul
Suceava, la Companimentul juridic (etajul l) din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraSului Gura Humorului- domnului consilierjuridic Mandici George Bogdan, prin fax la numErul
0230/235.051sau prin e-mail la adresa: primariagh@gmail.com.
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IUDETUL SUCEAVA
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coNstuuL LocAt

HOTARARE
pentru revocarea H .C.L. N. 79,/2A,1L.2017 privind rezilierea Contractelor de concesiune
.5470113.05.2076 si 547U13.O5.2OL6 avand ca obiect exploatarea suprafelei totale de
1200 m.p. , teren situat in strada Oborului, titular al contractelor fiind Lupu Lenula.

Consiliul Local al oratului Gura Humorului, judetul Suceava;
Avand ln vedere:
Expunerea de motive a PrimaruluioraSuluiGura Humorului;
Raportul de specialitate al Serviciului Teh n ic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraiului Gura Humorului;
Raportul Comisiei nr. 1- pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finanle,
administrarea domeniului public Si privat al oraSUlui, servicii ti come4;
Raportul Comisiei nr. 2 - pentru amenajarea teritoriului ti urbanism, realizarea lucririlor
publice, protecJia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice 5i de arhitectu.S,
Raportul Comisiei nr. 4 - pentru administralia local;, juridic;, apArarea ordinii publice,
respectarea drepturilor 5i liberttlilor cetetenilor;
Cererile inregistrate in cadrul Primiriei oraSului Gura Humorului cu nr. 6191, din data de
19.06.2017 9i respectiv nr. 2200, din data de 07.02.2018, vizend contractele de concesiune nr.
5470/13.0s.2016 si 5 47 7/73.Os.2016;
Declaratia notariali depus; de d-na Lupa Lenula;
Prevederile Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificirile ti complet6rile
ulterioare;
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in temeiul an.35, al. (2), lit. c), al. (5), lit. b), art.45, al. (3) ti ate art. 115, at. (1), lit. b), at.
(3) ,lit. a) ti al. (5)- (7) din Legea nr. 215/2001 privind administratia public5 locali, republicati, cu
completSrile ii modifi cirile ulterioare;

HOTARAgTEI
Art.l.

n.

Se aprobS revocarea H.C.L.
f9U28.L7.20t7 privind rezilierea Contractelor de
concesiune n(. 547O/13.05.2076 $i 54771:.3.05.2Ot6 avand ca obiect exploatarea suprafetei totale de
1200 m.p. , teren situat in strada Oborului, titular al contractelor fiind Lupu Lenula.

Art.2. Primarul ora$ului Gura Humorului ti Serviciul Tehnic din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului oratului Gura Humorului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotSreri.

Art.3. Prezenta hotirere va fi afiiati ti publicatS pentru aducerea ei la cunoStinla publici ti va
comunicat; in termen legal lnstitutiei Prefectului - Judelul Suceava, Primarului oragului Gura
Humorului $i Serviciul Tehnic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraSUlui Gura

fi

Humorului, precum

Si

persoanelorfizice/juridice interesate.
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BIROUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
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RAPORT
Subsemnatul, Cezar Orheian, sef BUAT in cadrul Primariei orasului Gum Humorului, va
prezint urmatoarele:

Prin H.C.L. nr. l9l din 28.11.2017 s-a aprobat rezilierea contractelor de concesiune nr.
5470113.05.2016 si 5471113.05.2016, avand ca obiect exploatarea suprafetei totale de 1200 mp,
teren situat in strada Oborului, titular al contmctelor de corcesiune fiind Lupu Lenuta.
Promovarea Hotararii de Consiliu l-ocal in vederea rezilierii contactelor de concesiune a
arut la baza cererea nr.6t9l din 19.06.2017, insotit de o copie a cadii de identitate a solicitantei
si copii dupa contractile de concesiune mentionate anterior.
Ia data de 07.02.2018, prin cererea nr. 2200, doamna Lupu Lenuta, titulara contractelor de
concesirme sus mentionatg ne aduce la cunostinta faptul ca cererea anterioara de anulare nu a fost

inaintata de catle dumneaei, motivand ca in perioada inregistrarii cererii nr. 619l din t9.06.2017
em pl€cata din tara. Nu a putut explica existenta copiilor dupa actul de identitate si contractele de

colcesiune in cauza.

ff. l9l

Avand in vedere cele mentionate anterior, propunem rcvocarca Hotiuarii de Consiliu tocal
ditr 28.11.2017.
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EXPUNERE DE MOTIVE

pentru revocarea H.C.L. rt,197128.17.2017 privind rezilierea Contractelor de concesiune nr.
5470/13.05.2016 si 5 47 7173.05.2016 avend ca obiect exploatarea suprafetei totale de 12OO
m.p. , teren situat in strada Oborului, titular al .ontractelor fiind Lupu Lenula,

Doamnelor 9i domnilor consilieri,
Am iniliat acest proiect de hotirare din urmitoarele considerente:

Prin H.C.L. nr. 191 din 2a.11.2O77 s-a aprobat rezilierea contractelor de
concesiune N. 547O43.O5.2OLG si S47Llt?.OS.2016, av6nd ca obiect exploatarea
suprafetei totale de 1200 mp, teren situat in strada Oborului, titular al contractelor de
concesiune fiind Lupu Lenuta.

Promovarea Hotararii de Consiliu Local in vederea rezilierii contractelor de
concesiune a avut la baza cererea nr,6191 din 19.06.2017, insolite de o copie a c;4ii
de identitate a solicitantei si copii dupa contractele de concesiune menlionate
anterior.
ln data de 07.02,2OLa, prin cererea nr. 22OO, doamna Lupu Lenuta, titulara
contractelor de concesiune sus mentionate, ne aduce la cunostinta faptul ca cererea
anterioara de anulare nu a fost inaintata de catre dumneaei, motivand ca in perioada
inregistrarii cererii nr.6191din 19.06.2017 era plecata din tara.
Nu a putut explica existenta copiilor dupa actul de identitate si contractele de
concesiune in cauza.

Fali de cele prezentate, supun aprobirii dumneavoatri proiectul de hot5rare in forma
prezentat;

INIIIATOR

