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Nr. 2.639/19.03.2020

RAPORT COMPARTIMENT DE RESORT
Cu privire la: Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/19.02.2020 - Încetarea Contractului 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 art. 7 alin. (4) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Contractul de concesiune nr.
2761/26.06.2007;
- Sentința civilă nr. 110/15.01.2020 pronunțată de Judecătoria Slatina în Dosarul nr.
4370/311/2019;
- 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;
Propun:
Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/19.02.2020 cu privire la: ”Încetarea Contractului
de concesiune nr. 2761/26.06.2007”.
Rezilierea contractului 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 s-a făcut prin Sentința civilă nr. 110/15.01.2020 pronunțată de
Judecătoria Slatina în Dosarul nr. 4370/311/2019, nemaifiind necesară rezilierea prin hotărâre a
Consiliului Local.
Concesionarul S.C. X Media Agency Consulting S.R.L. nu poate fi exonerat de la plata unor
despăgubiri concedentului – Consiliul Local al comunei Vitomirești, județul Olt, deoarece art. 327 alin.
(1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 7 alin. (4) și art. 9 alin. (1) lit. c) din
Contractul de concesiune nr. 2761/26.06.2007 stabilesc clar plata de despăgubiri.
Secretar general,
Elena-Liana PREDA

