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                                                                  HOTĂRÂREA NR. 126 
                                                                      din 28.11.2019   

privind  aprobarea rezilierii Contractului de concesionare nr. 633/15.02.1999, modificat prin 
Actul adițional nr. 1/03.02.2015,  încheiat cu  dl. SÜLE CSABA  din motive de interes public 

local 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 28 
noiembrie 2019; 

Având în vedere adresa nr. 18182/14.11.2019 a Primăriei orașului Șimleu Silvaniei, Referatul de 
aprobare nr. 18594/2019 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 18595/2019 al 
Biroului cadastru, 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 juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor  HCL nr. 79/24.07.2019, art. 129 alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. a, art. 327 alin. 1 lit. c și 
alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

                                                                         HOTĂRĂŞTE:  
 

 Art.1. Se aprobă rezilierea  Contractului de concesionare nr. 633/15.02.1999, modificat prin Actul 
adițional nr. 1/03.02.2015, încheiat între Primăria orașului Șimleu Silvaniei și dl. SÜLE CSABA, domiciliat 
în orașul  Șimleu Silvaniei, str. Libertății nr. 1, bloc L 40, sc. A, ap.1, județul Sălaj, din motive de interes public 
local, zona urmând a fi restructurată din punct de vedere urbanistic.   
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Administratorul public, Serviciul urbanism și Biroul cadastru imobiliar-edilitar, evidenţa şi 
gestionarea patrimoniului, fond funciar. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată  în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
            Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 

-dl. SÜLE CSABA; 
-Administratorul public al orașului Șimleu Silvaniei; 
-Serviciul urbanism; 
-Biroul cadastru imobiliar-edilitar; 
-Direcția Economică; 

                        -dosar hotărâri.                                           
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