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HOTĂRÂRE 

privind încetarea contractului de concesiune nr.19488/21.11.2018 încheiat intre Orașul 

Techirghiol si Manase Lucian – Rareş 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de 11.12.2019. 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-nul primar 

– Iulian-Constantin Soceanu, precum si avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.2,  

 Având în vedere : 

      -    raportul de specialitate nr. 24773/28.11.2019 al Serviciului de Urbanism,  

- Cererea nr.20659/10.10.2019 a numitului Manase Lucian-Rareş; 

- Aviz ENEL nr.257273725/20.02.2019; 

- Proces verbal licitatie nr.19051/15.11.2018; 

-  Raport licitaţie nr.19050/15.11.2018; 

- Contract de concesiune nr.19488/21.11.2018; 

  Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.3, lit.g din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 - Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.19488/21.11.2018, încheiat între 

Oraşul Techirghiol şi Manase Lucian-Rareş, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă 

de 507 mp, str. 9 Mai nr.5, lot 3 (nr. cad. 106739/CF.106739), ca urmare a imposibilităţii realizării 

construcţiei datorită Avizului de amplasament nefavorabil emis de ENEL DISTRIBUTIE 

DOBROGEA ne.257273725/02.02.2019. 

Art.2 - Se aprobă restituirea taxei de participare si garanţiei la licitaţia publică pentru 

terenul în suprafaţă de 507 mp, str. 9 Mai nr.5, lot 3, conform procesului-verbal de licitaţie 

nr.19051/15.11.2019 şi raport de licitaţie nr.19050/15.11.2018,  pentru numitul Manase Lucian-

Rareş, respectiv: 

- restituire taxă participare licitaţie - suma de 1397,58 lei(300 euro) - achitată cu chitanţa 

nr.11889/13.11.2018; 

- restituire garanţie licitaţie - suma de 2795,16 lei(600 euro) - achitată cu chitanţa 

nr.11888/13.11.2018. 

    Art.3 - Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

  

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 11.12.2019. 

Nr. 232.    
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