
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 30.10.2018 

privind modificarea art. III din contractul de concesiune nr. 2237 din data de 12.07.2006 al 

cărui titular este  d-nul Poroineanu Marius  

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

___.10.2018: 

 Având în vedere: 

 solicitarea înregistrată la sediul Primăriei Comunei Giarmata sub nr. 8197/02.10.2018; 

 expunerea de motive a domnului primar ing. Bunescu Virgil; 

 raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic; 

 art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 contractul de concesiune nr. 2237 din data de 12.07.2006; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

În temeiul prevederilor art. 36 (1) și art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. Se aprobă modificarea art. III din contractul de concesiune nr. 2237 din data de 12.07.2006 al 

cărui titular este  d-nul Poroineanu Marius, după cum urmează: 

„Termenul concesionării este pe toată durata existenței construcției, conform art. 22 din Legea                   

nr. 50/1991, modificată și completată începând cu data de 12.07.2006.” 

ART.2. Se împuternicește dl. ing. Bunescu Virgil, primar al Comunei Giarmata, în vederea semnării 

acyului adițional la contractul de concesiune nr. 2237 din data de 12.07.2006. 

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  ___ voturi „pentru”, ____ ,,împotrivă”, ___ 

,,abțineri”. 

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciului Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 Compartimentului Juridic; 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



 se va afișa. 

        

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                                                                                        SECRETAR 

               SUCIU FLAVIUS                                                            GHERMAN SORINA-ANA    


