COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0349 41 10 05, E-mail:
primaria@primariavitomiresti.ro

Nr. 1.992/07.02.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la: Încetare Contractului de concesiune nr. 2761/26.06.2007,
- Referatul de aprobare al primarului nr. 1.954/05.02.2020;
- Raportul Compartimentului Impozite și taxe nr. 1867/31.01.2020;
-prevederile art. 7 alin. (4) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Contractul de concesiune nr.
2761/26.06.2007;
- prevederile art. 327 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.52/2003 transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată cu modificările si completările ulterioare;

PRIMARUL COMUNEI VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT
PROPUNE:
Art.1. Încetarea Contractului de concesiune nr. 2.761/26.06.2007 încheiat între Consiliul local
al comunei Vitomirești, județul Olt și S.C. X Media Agency Consulting S.R.L. București, CIF
RO15647642, având ca obiect concesionarea unui teren în suprafață de 2140 mp, ca urmare a
nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent.
Art.2. Se aprobă exonerarea concesionarului S.C. X Media Agency Consulting S.R.L. de la
plata unor despăgubiri concedentului – Consiliul Local al comunei Vitomirești, județul Olt.
Art.3. Menținerea executării silite pentru debitele restante și accesoriile aferente, în sumă
totală la data întocmirii raportului compartimentului de resort de 46.174 lei.
Art.4. Încetarea Contractului de concesiune are loc în termen de 30 de zile de la data
comunicării prezentei hotărâri către S.C. X Media Agency Consulting S.R.L.
Art.5. Prezentul proiect de hotărâre se înaintează pentru analizare și avizare Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local, în vederea adoptării hotărârii în ședința ordinară din data de: 19
februarie 2020.
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