ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 18/29.02.2016
privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 961/2006 incheiat intre
Consiliul local al comei Frecatei si SC Ucinyroti SRL Tulcea
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul comisiei
de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de:
- H.C.L. nr. 4/26.01.2006 prin care s-a aprobat concesionarea suprafetei de 900 m.p., aflata
in domeniul privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea;
- contractul de concesiune nr. 961/16.03.2006 incheiat intre Consiliul local al comunei
Frecatei si SC Ucinyroty SRL, precum si actul aditional nr. 1/21.04.2006;
- HCL nr. 09/2016 privind insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul
privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea;
Luand in considerare adresa nr. 104/04.02.2013 inaintata de SC Ucinyroty SRL, si
inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr. 772/05.02.2016 prin care solicita incheierea unui
act aditional la contractul de concesiune nr. 961/16.03.2006, privind modificarea prin diminuare a
suprafetei concesionate.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. “b”, art. 45 alin. (3), şi art. 115 alin. (1), lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata si completata ulterir,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aprobă modificarea de comun acord a contractului de concesiune nr. 961/16.03.2006
incheiat intre Consiliul local al comunei Frecatei si SC Ucinyroty SRL, in ceea ce priveste obiectul
contractului si redeventa, astfel:
a) obiectul contractului de concesiune va fi exploatarea suprafetei de 300 m.p., situat in tarla
13, parcela 821/1, intravilan sat Cataloi, in conformitate cu obiectivele concedentului;
b) redeventa pentru exploatarea suprafetei de 300 m.p. se va calcula in mod corespunzator de
catre compartimentul stabilire, control si colectare taxe si impozite locale, amenzi, penalităţi;
Art. 2.- Se imputerniceste primarul comunei Frecatei sa semneze actul aditional la contractul de
concesiune 961/16.03.2006, modificat in data de 21.04.2006 prin act aditional nr. 1, incheiat intre
Consiliul local al comunei Frecatei si SC Ucinyroty SRL, cu modificarile evidentiate la art. 1 din
prezenta hotarare.
Art. 3. - Celelalte prevederi ale contractului de concesiune 961/16.03.2006, modificat prin actul
aditional nr. 1/21.04.2006, raman neschimbate.
Art. 4. - Prezenta va fi comunicată SC Ucinyroty SRL, Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului
comunei Frecăţei şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei
Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 13 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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