
JUDEŢUL VASLUI 

COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 3/2010 

privind înlocuirea titularilor care au calitatea  de concesionar în cadrul unor contracte de 
concesiune nr.5 din 20.11.2000, ca urmare a acordului părţilor, fără a aduce atingere clauzelor şi 

condiţiilor reglementate de lege 
 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive prin care primarul comunei arată solicitarea doamnei Rachita Marioara prin 

cererea nr.178 din 12.01.2010 care are calitatea de concesionar în cadrul unor contracte de concesiune 

nr.5/20.11.2000, de a fi înlocuita cu fiul ei Rachita Ioan; 

- raportul tehnicianului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primariei comunei 

Muntenii de Sus; 

 - prevederile OrdonanŃei de  UrgenŃă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică si a Normelor Metodologice/2007 de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 precum şi 

ale art.123 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - în temeiul prevederilor  art. 36, alin.5 lit. “b” şi ale  art. 45, alin. (3) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1. Se aprobă înlocuirea doamnei  Răchită Mărioara  care are calitatea de concesionar în 

contractul nr.5 din 20.11.2000 cu domnul Rachita Ioan - fiu, identificat prin CI Seria VS nr.260297, 

persoană fizică cu domiciliul în Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, identificat prin CI Seria VS 

nr.259498. 

Art. 2. Contractul mai sus menŃionat va fi modificat corespunzător la Cap.I „PărŃile contractante”, 

celelalte capitole rămânând neschimbate. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinŃă publică prin afişarea la sediul Primăriei 

comunei Muntenii de Sus. 

 Art.4. - Primarul va  duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 
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