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   HOTĂRÂREA NR. 146/25.11.2021  

pentru modificarea și completarea  HCL nr. 93/2015 privind aprobarea încetării prin 
reziliere a contractelor de concesiune încheiate cu numitul Radomir Irinel 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e)  art. 129, alin.2 lit.c), alin. (6) lit. b) coroborat cu prevederile art. 303 alin.(1) lit. a)  și alin.(8) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
i) HCL nr. 93/2015 privind aprobarea încetării prin reziliere a contractelor de concesiune 
încheiate cu numitul Radomir Irinel; 
 Având în vedere: 
a) referatul nr. 10665/03.10.2021 al Compartimentului Registrul Agricol, prin care propune  
modificarea și completarea HCL nr. 93/2015 privind aprobarea încetării prin reziliere a 
contractelor de concesiune încheiate cu numitul Radomir Irinel, în sensul în care hotărârea nu 
a produs efecte juridice iar concesionarul solicită să nu se rezilieze contractul 116/26.11.2003 
pentru suprafața de 1500 mp.; 
b) adresa  d-lui Radomir Irinel înregistrată la sediul instituției sub nr, 1854/28.09.2021 prin 
care solicită renunțarea la rezilierea contractului de concesiune  nr. 116/26.11.2003; 
 Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi prin care se 
propune modificarea și completarea HCL nr. 93/2015 privind aprobarea încetării prin reziliere 
a contractelor de concesiune încheiate cu numitul Radomir Irinel, înregistrate sub 
nr.231/24.11.2021, nr. 234/23.11.2021  și nr.234/24.11.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) , lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

  HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1.  Se aprobă modificarea și completarea art. 1 care va avea următorul cuprins:  
Se aprobă încetarea prin reziliere, cu data adoptării pretentei, a contractelor de concesiune nr. 
116/03.03.2004 și 259/05.08.2004, încheiate cu concesionarul Radomir Irinel. 
 
 Art.2. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 care va avea următorul cuprins: 
 



 
 

Se aprobă exonerarea de la plata penalităților, dobânzilor și redevență pentru perioada 
31.12.2013 – 01.09.2015, pentru contractele de concesiune nr. 116/03.03.2004 și nr. 
259/05.08.2004, urmând ca pentru contractul de concesiune nr. 116/26.11.2003, care rămâne 
valabil,  să se recalculeze redevența. 

 
         Art.3. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 care va avea următorul cuprins: 
Se aprobă radierea din Cartea funciară a dreptului de concesiune  a numitului Radomir Irinel 
pntru contractele de concesiune prevăzute la art. 1. 
 
        Art.4.  Se aprbă completarea cu art. 5 care va avea următorul cuprins: 
  Concesionarul se obligă să pună la dispoziția concedentului declaratie notarială unilaterală de 
renunțare la contractele de concesiune  prevăzute la art.1. 
 
        Art.5.  Restul articolelor din HCL nr. 93/2015 rămân neschimbate și se răsfrâng și asupra 
prezentei hotărâri.  
 

Adoptată la Cristian, în data de 25.11.2021 
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
              Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                      SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Instituția Prefectului; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 2 ex. 
Comp. Juridic ;  
Red.AN/AN/ 6 ex. 




