
 
 

ROMANIA                                                                                                                                                                                      

JUDETUL MARAMURES                                                                                                                    

ORASUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  
                                                                       HOTARAREA 

  Nr. 102  din 24.04.2019 

cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 2990/01.06.2006, atribuit 

concesionarului SC AUTOAGREMAR GTS SRL.  

   

         Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinară în data de 24.04.2019 

         Avand în vedere: 

- referatul de specialitate nr.4703/16.04.2019 al Compartimentului Juridic, prin care este propusa 

rezilierea contractului de concesiune, conform prevederilor cap.VI - art.10 pct.10.c.1 si 

pct.10.c.3 si cap.VII - art.13 pct.13.3 din contractul nr. 2990/01.06.2006 ; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus; 

- avizul secretarului orasului Tautii-Magheraus; 

         In baza dispoziţiilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,   

         În temeiul art 36 alin. 2 lit c şi alin.5 lit b din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, 

republicata cu modificarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

                        

       Art.1. Se constata incetarea contractului de concesiune nr. 2990/01.06.2006 , avand ca 

obiect terenul înscris în CF nr. 2223 Tăuții de Jos, nr.topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/108,  în 

suprafaţă de 1170 mp, incheiat cu SC AUTOAGREMAR GTS SRL, ca urmare a nerespectării 

obligației legale, prevăzută in contractul de concesiune - de a realiza, în termenele legale, investiția-

având funcțiunea de construcții industriale. 

      Art.2. Debitele restante la plata redeventei si a taxei pe teren vor ramane inregistrate in 

bazele contabile, pana la plata integrala, inclusiv a majorarilor si a penalitatilor pe care acestea le-au 

generat pana la data rezilierii contractului de concesiune. 

                  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari şi a radierii concesiunii din C.F, se 

incredinteaza Serviciul Urbanism si Amenajarea teritoriului; cu  radierea din evidentele fiscale, dupa 

reglarea eventualelor debite neachitate până la  momentul rezilierii, se incredintează Serviciul Financiar 

Contabil al Primariei, iar comunicarea hotararii se va realiza de catre responsabilul cu evidenta 

contractelor. 

                 Art.4. Prezenta se comunica: 

- Prefectului judetului Maramureş; 

- Primarului oraşului; 

- Serviciul juridic; 

- Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

- Serviciului financiar contabil; 

-  SC AUTOAGREMAR GTS SRL. 

  
                                          Presedinte de ședință 

                                                                       Săsăran Ana 

                                                                                      

                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     

 

       

Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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