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HOTĂRÂREA  nr. 70 din  27.10.2022 

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 832 din 22.03.2000 
 

  Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
Având  în vedere : 
- proiectul de hotarare initiat de domnul FRINCU Adrian – primarul comunei Calafindesti, inregitrat sub nr. 5928 
din 11.10.2022; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Calafindesti, ȋnregistrat sub nr. 5928/11.10.2021; 
 - rapoartul comisiei de specialitate al Consiliului Local Calafindesti inregistrat sub nr. 5929 din 11.10.2022.  
Luand in considerare : 
 - Contractul de concesiune nr. 832/22.03.2000, încheiat între Consiliul Local Calafindesti și domnul 
Diaconescu Leonte , având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 850 mp;  
- Cererea domnului Diaconescu Leonte inregistrata sub nr. 5927/11.10.2022; 
- prevederile art. 871 şi art. 1321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art.1-  Se aproba rezilierea contractului de concesiune nr. 832/22.03.2000, încheiat între Consiliul 
Local Calafindesti în calitate de concedent şi Diaconescu Leonte în calitate de concesionar, având ca obiect 
concesionarea terenului în suprafaţă de 850 mp situat în intravilanul comunei Calafindesti.   
 Art. 2- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Calafindesti, 
cu sprijinul aparartului de specialitate. 
  Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, Primarului comunei Calafindesti, Compartimentului Urbanism, Compartimentului Contabilitate, 
Compartimentului Impozite şi Taxe Locale, d-lui Diaconescu Leonte şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei 
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