
Consiliul Local al municipiului Marghita

HOTARARE
Pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privatl
a mun. Marghita cu nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita citre SC Agrilinc SRI-
in calitate de dobanditor al constructiilor edificate pe acest teren in baza
contractului de vanzare-cumplrare autentificat nr. 4377 din 13.10,2017

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din
13.12.2017

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 9333 din7"12.2017 intocmitprin grija
d-neijr. Curtean Rodica din cadrul Compartimentului juridic

In temeiul art. 871-873 din NCC, art. 4l din Legea 5OlI99l, privind
autoizarea executdrii lucrErilor de construc{ie, republicatb qi actualizatd., OUG
nr. 5412006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publicd

In conformitate cu arl. 36, alin. 5, lit b, coroborat cu art. 123 din Legea
21512001, legea administraliei publice locale, republicatd qi actualizatd,

Hotaraste:
Art. 1 Se aproba incheierea unui contract de concesiune directa pentru 794 mp. teren
proprietate privata inscris pe nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita cu SC Agrilinc
SRL cu sediul social in comuna Tarcea nr"1/1 jud. Bihor in calitate de dobanditor al
constructiilor edificate pe acest teren in baza contractului de yanzare-cumpdrare
autentificat nr" 4377 din 13 .10.2017
Art. 2 Se mentine redeventa prevazuti in contractual de concesiune initial nr. 2424
12003 respectiv 1,43 lei mp. lan pentru 494 mp. teren ocupat de constructii si 3 lei
mp/an pentru suprafata de 300 mp. teren cu destinatie parcare , la care se adaugd anual
rata inflatiei precum si un coeficent de penalitate de 0,0lo/o pentru fiecare zi de
intrdrziere dupd data scadentd si pdni la stingerea sumei datorate.
Art.3 Plata redeventei cade in sarcina SC Agrilinc SRL odatd cu dobandirea
imobilului situat pe terenul cu nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita, respectiv cu data
c ontractului de y anzare-cumpdrare autenti fi cat.
Art. 4 Concesiunea se stabileste pe o perioadi de 49 ani
Art. 5 Prezenta hotirAre se comunicd cu: Institutia Prefectului Bihor, prirnarul
municipiului Marghita, SC Agrilinc SRL , la dosar

Presedinte de sedi

Marghita,nr. ii.i ii tJ Lll
Adoptita cu votul a--T[- *rsilieri din \ !

'/1V,/y'-

ir_---_-_-_

Contrasemneaza
Demeter Cornelia


