
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 30.01.2019 

privind rezilierea unilaterală a contractului de concesiune nr. 7095/07.12.2010 încheiat cu                         

SC IZOMENTAL – MAGELLAN SRL  având ca obiect terenul înscris în CF nr. 403796 

Giarmata (nr. CF vechi 9212 Giarmata), nr. cadastral PS 316 în suprafață de 117.600 mp 

 

 

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

30.01.2019: 

     Având în vedere :  

 expunerea de motive a d-lui primar ing. Bunescu Virgil: 

 raportul întocmit de Compartimentul Juridic; 

 raportul întocmit de d-na Maciuc Viorica – inspector în cadrul Compartimentului Taxe și 

Impozite; 

 prevederile art. 7 din contractului de concesiune nr. 7095/07.12.2010 încheiat cu                                         

SC IZOMENTAL – MAGELLAN SRL; 

 prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare;   

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

decizională în administraţia publică ;  

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

      În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115  alin. (1)                 

lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

       H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

 

ART.1. Se aprobă rezilierea unilaterală a contractului de concesiune nr. 7095/07.12.2010 încheiat cu 

SC IZOMENTAL – MAGELLAN SRL  având ca obiect terenul înscris în CF nr. 403796 Giarmata                         

(nr. CF vechi 9212 Giarmata), nr. cadastral PS 316 în suprafață de 117.600 mp.  

ART. 2. Se aprobă radierea din CF nr. 403796 Giarmata (nr. CF vechi 9212 Giarmata)  a dreptului de 

concesiune aparținând SC IZOMENTAL-MAGELLAN SRL, asupra terenului având  nr. cadastral               

PS 316 în suprafață de 117.600 mp. 

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretarul comunei Giarmata  

din  cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata. 

ART. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  13 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”,                               

0 ,,abțineri”. 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



 

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 O.C.P.I Timiș; 

 SC MULTILINES SRL; 

 SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL; 

 se va afișa. 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                                                                                              SECRETAR 

     BADEA CONSTANTIN                                                                    GHERMAN SORINA-ANA    


