ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

HOT A RARE A Nr.84

La proiect de hotarare privind " Aprobarea cesiunii contractului de concesiune
nr. 22 din 09.12.2011, incheiat cu SC MHC CALINESTI RAU SRL catre
SC VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 29
noiembrie 2018, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalu) d~ 15 din cati
esle consliluil,

Vazând ca prin H.C.L.m·.63/27.09.2018 domnul consilier local Spiru Marian
fost ales presedinte de sedinta,
·
Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schelr.:Ro.bei1primarul ora]ului Brezoi, rapm1ul de avizare al comisiilor de specialitel:te si raportul
de specialitate m·. 6474_ din 19.11.2018, intocmit de Compartimentul Urbanism,
prin care se propune Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 22 din
09.12.2011, incheiat cu Se MHe eALINESTI RAU SRL catre Se VIENNA
ENERGY FORTA NATURALA SRL.
Prin contractul de concesiune nr.22 din 09.12.2011 , se.MHe eALINESTI
RAU SRL a concesionat terenul cu suprafata de 2400 mp situat in Brezoi, sat
ealinesti, str.Valea Calinesti.
Avand in vedere solicitarea nr.5805 din 18.10.2018 a fost facuta de catre
SC VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL, cu sediul in Bucuresti.
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secretarul orasului.
In conformitate cu prevederile art.1315-1320 Legii nr.287/2009 privind
Codul Civil, republicat si cu dispozitiile, art.1 24 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.45, si art.115 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de 15 voturi
"pentru" .

HOTĂRÂRE:

Art.1 :Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2019,
ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii
416/2001, modificată si completată, prevazut în Anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2:Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri .
Art.3 :Prezenta hotărâre se va comunica astfel:
- Institutiei Prefectului;
-Primarului orasului Brezoi;

Brezoi, 29 noiembrie 2018
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar,
Sandu Nic~ - - \

Anexa la HCL nr.84/29.11.2018

ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

CONTRACT DE CESIUNE Nr. ......... ./................ .
A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Nr. 22 1 09.12.2011

CAP.I Partile contractante:

Orasul Brezoi, cu sediul in Str.Lotrului, m·.2, Brezoi, Judetul V aleea,
reprezentat legal prin Primar, Schell Robert-Adrian si Sef Serviciu Berbece Rodica,
avand CIF 2541894, in temeiul art.1318 din Codul Civil, in calitate de concedent,
SC VIENNA ENERGY FORTA NATURA SRL, cu sediul in Bucuresti,
str. Sfanta Vineri, nr. 29, bl.-, se.-, et. 2 , cam. 8, sector 3, CUI 23583540 din
25.03.2008, in calitate de cesionar
Sl

SC MHC CALINESTI RAU SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta
Vineri, nr. 29, bl.- , se .-, et. 2, cam. 9, sector 3, CUI 15959652 , in calitate de
concesionar cedent,
In baza Hotararii Consiliului Local nr.
contract de cesiune, avand urmatoarele clauze:

din _ __ _ a intervenit prezentul

CAP.II Obiectul contractului:
Art.1. Obiectul contractului il constituie ceswnarea de catre SC VIENNA
ENERGY FORTA NATURA SRL a contractului de concesiune
nr. 22 1 09.12.201 1, incheiat intre orasul Brezoi si SC MHC CALINESTI RAU SRL
prin care s-a concesionat terenul in suprafata de 2400 m.p., situat in intravilanul

orasului Brezoi, sat Calinesti , str. Valea Calinesti , apartinand domeniului public ·al
orasului, administrat de Consiliul Local Brezoi
Art.2. Cesionarul preia toate drepturile si obligatiile ce decurg din cuprinsul
contractului ce face obiectul concesiunii, de la data semnarii prezentului contract de
cesmne.
Art.3. Cesionarul se obliga sa respecte in totalitate prevederile contractului de
concesiune ce face obiectul prezentului contract de cesiune.
Art.4. Incetarea contractului inainte de termen sau modificarea clauzelor
acestuia se va face cu acordul scris al partilor, in conditiile legii.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, eate unul pentru fiecare
parte.

CONCEDENT,

CESIONAR,

Orasul Brezoi,

SC VIENNA ENERGY
FORTA NATURA SRL

Primar,
Schell Robert Adrian

Presedinte

CONCESIONAR CEDENT,
SC MHC CALINESTI RAU

Secretar,~~

