HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12121/10.10.2018
Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba, întrunit în şedintă extraordinară cu convocare
de îndată din data de 29.10.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune
nr. 12121/10.10.2018, iniţiat de viceprimarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Compartimentului
Urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea
teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și
turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
Văzând Contractul de concesiune nr.121021/10.10.2019, încheiat între Comuna Ciugud şi SC
KOMMUNAL TECH SRL;
Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin. (2) lit.c) raportat la art.129 alin. (6) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Cap.VIII pct. 8.4 lit.c din Contractul de concesiune nr. 12121/10.10.2018;
În temeiul 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.2. Aprobă rezilierea Contractului de concesiune nr. 12121/10.10.2018, având ca obiect
concesiunea terenului înscris în CF nr. 71582 Ciugud, în suprafață de 1035 m.p., reprezentând parcela
nr. cad. 71582, teren situat în Comuna Ciugud, în Zona Industrială, proprietatea privată a Comunei
Ciugud, pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de către concesionar în termenul stabilit de
comun acord de părțile semnatare.
Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații publice;
- SC KOMMUNAL TECH SRL;
- Compartimentului Financiar contabil;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Consilier Cosma Achim

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 29.10.2020
Nr.100
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă 84.61%
din numărul consilierilor în funcţie
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