
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

                                                                                   H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr.7131/05.09.2006 

încheiat CU SC LITEX IMPEX SRL,  pentru suprafața de  10000 mp, situată ÎN Tarla nr.99, Parcelele   

4118,4121 , nr cadastral 20029 , adresa : strada Tineretului , nr.2 ,sat Bucov, 

comuna Bucov, jud .Prahova 

 

 

 

Având în vedere : 

Cererea  nr 284/11.09.2020 înregistrată la primăria comunei Bucov sub nr. 13979/18.09.2020 referitoare  

la contractual de concesiune nr.7131 din data de 05.09.2006; 

Cererea nr. 285/ 11.09.2020 înregistrată la primăria comunei Bucov sub nr. 13925/17.09.2020 ref.la 

transferul automat al dreptului de concesiune născut în baza contractului de concesiune nr.7131 din 

data 05.09.2006; 

Contractul de concesiune nr.7131/05.09.2006 încheiat cu SC LITEX IMPEX SRL ; 

Referatul de aprobare întocmit de dl primar Savu Ion precum și raportul de specialitate întocmit de 

consilier juridic Badea Georgiana Alina; 

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Cosiliului Local Bucov; 

Prevederile art 41 din Legea nr 50/1991  privind autorizarea executării  lucrărilor de  construcții , 

republicată , ulterior modificată și completată; 

Prevederile art 1315-1320 din legea 287/2009 privind Codul Civil; 

Prevederile art 108 lit ”b” , ale art 129 , alin (2) lit ”c”  și alin (6) lit ”b” , ale art 139 , alin (3) , lit ”g” și alin 

(6) , ale art.140, ale art.196, alin (1) lit ”a” , ale art 197,  din OUG 57/2019 privind Codul Adminsitrativ; 

In temeiul prevederilor art.362(1) di OUG nr.57/2019 privind Codul Adminsitrativ; 

 

CONSILIUL LOCAL BUCOV, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesionare nr. 

7131/0.09.2006 încheiat pentru suprafața de 10.000 mp teren intravilan , domeniul privat al comunei 

Bucov, situat în T99, Parcela 4118,4121, având nr.cadastral 20029 înscris în cartea funciară nr.20029, 

situat la adresa comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului, nr.2 , jud Prahova în baza art 41 din Legea 

50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ,oricărei societăți devenite proprietara clădirilor  edificate pe acest teren. 

 

Art.2.Se împuternicește dl primar Savu Ion și funcționarii din aparatul de specialitate să întocmească 

acordurile de transfer al  dreptului de concesiune .  



Art.3.Prezenta hotărâre va fi  dusă la îndeplinire de aparatul de specialitate al primarului comunei Bucov 

și va fi înaintată în copie persoanelor interesate si Institutiei Prefectului  prin grija secretarului comunei   

Bucov. 

           

                                                                      

 

                      Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează,    

                        Nicolescu Nicolae                                                          Secretar  general al comunei  Bucov, 

                                                                                                                      Nae Florentina Cristina  

                                                                                                                                                             

                                                                                 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi ”pntru ” . 16 consilieri prezenți 

Nr . consilieri în funcție 17 

Nr. consilieri prezenți 16 

 

 

 

NR.55 

Bucov,16.09.2020 

 

 



 


