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             HOTĂRÂREA NR. 54 
        din 29.06.2017                                                                        

privind aprobarea încheierii unui act adi ional la Contractul de concesiune nr. 11119/896/01.10.2014  
încheiat cu  Seleși Dan-Adrian și Seleși Florina-Carmen 

 
 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  29 iunie 
2017; 
 Având în vedere cererea domnului Seleși Dan-Adrian, înregistrată sub nr. 4245/2017, prin care 
solicită diminuarea suprafeței terenului care face obiectul Contractului de concesiune 
nr.11119/896/01.10.2014,  Expunerea de motive nr. 8806/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, 
Raportul de  specialitate nr. 8806/2017 al Biroului cadastru, Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, turism, conservarea monumentelor istorice  şi arhitectură și Avizul Comisiei  de administraţie 
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte 
şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 36  alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
                       HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 11119/896/01.10.2014 încheiat cu  
Seleși Dan-Adrian și Seleși Florina-Carmen prin încheierea unui act adiţional care va avea ca obiect 
diminuarea suprafeței de teren care face obiectul contractului de concesiune de la 90 mp la 44 mp, conform 
documentației topografice întocmită de expert topograf autorizat Sipos Balazs Zoltan, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Şimleu Silvaniei să încheie şi să semneze Actul adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 11119/896/01.10.2014 încheiat cu  Seleși Dan-Adrian și Seleși Florina-Carmen, 
care va avea ca obiect clauza contractuală prevăzută la art. 1. 
  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Biroul cadastru și Direcția Economică. 
      Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare.   
            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                    - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                    - Prefectul Judeţului Sălaj; 
         - Biroul cadastru; 
                    - Direcţia Economică; 
                    - Seleși Dan-Adrian și Seleși Florina-Carmen; 
                    - dosar hotărâri. 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                      OPREA MIHAI                                                                     SECRETAR DELEGAT,  
                                                   ALINA-MARIANA PETHO 
                                                                                        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


