
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCAU

H O TARARE
privind retragerea dreptului de folosin{d

asupra unui teren concesionat pe criterii sociale

Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neam{;
in conformitate cu prevederile a.l.. zadin L.g.u'n r. 5011991, repub licatd.,privind autorizareaexecutdrii lucrdrilor de construclii, cu modificdrile gi"completarile uiterioare;
Urmare a referatului nr. 3.909119.05.2015'al resporrsabilului cu urbanismul qi amenajareateritoriul, pin care se aduce la cunoqtinla autoritdlilor administraliei publice locale faptul cd peterenul concesionat in baza contractului nr. 3.14r'10L 10.200g pe criterii sociale doamnei prund

Andreea nu au inceput lucrdrile de construire in termen de un an de la data incheierii contractului deconcesiune asupra suprafefei de 300 mp;
Analizdnd expunerea de motive nr.5.08712.5.06.2015 a viceprimarului comunei, proiectul dehotdrdre qi documenta[ia ataqatd;
cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;+ln temeiul art' 36 alin' (1), alin. (9) qi ale art. 45 din Legea administraliei publice locale nr.2151200r, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art' I Se retrage dreptul de folosin{I asupra lotului de teren in suprafa{d de 300 mp,

concesionat pe crierii sociale in vederea construirii unei locuinfe doamnei prunI
Andreea, domiciliatd ?n satul Tarcdu, comuna Tarc6u, judelul Neam!, rnotivat defaptul cd beneficiarul dreptului de folosinld nu a solicitat emitere a autofiza\iei deconstruire gi nu a inceput construclia in termen de cel mult un an de la d,ataoblinerii
actului de concesionate aterenului.

Art' 2 Prczenta hotdrdre poate fi contestatd in termen de 30 de z:ile de la luare la cunoqtinld
sau comunicare, potrivit 

.prevederilor Legii nr. 55412004, legea contenciosului
administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, la Tribunalul Neamf.

Art' 3 (1) Prevederile contractului de concesiune inregistrat sub nr. 3. r4y0110.2008 igiinceteaz1 valabilitatea in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Legeaff' 501199I, republicatd, privind arrtofizaiea executdrii luudrilor d"' .orrst.,rJ1ii,
modifi catd qi completatd.
(2) Pe data emiterii prezentei se abrogd Hotdrdrea nr. 62129.0g.200g privind acordul
de modificarea unui contract de conceiiune a Consiliului local al comunei Tarcdu.

Art' 4 Prczenta hotdrdre se comunicd in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei in termenul ptevdzut de lege primariilui qi Instituliei prefectului judelului
Neam!, urmdnd a se aduce la cunoqtinla publicd prin afigaj la sediul institutiei.
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Nr.34 din 26 iunie 2015

Numdr consilieri locali in.funcfie 13
Hotdrdrea a fost adoptatl in gedinla ordinarda Consiliului local al comunei 'farcdu
cu un nutndr de 10 voturi pentru, 0 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de l0 consilieri prezenti
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