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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în 
comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33,  lot nr. 80, în suprafață de 980mp, 
înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta 

 
           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 9139 / 10.03.2021 prezentată de Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani, privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului 
situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33,  lot nr. 80, în suprafață de 
980mp, înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-
Aneta; 
 - Raportul de specialitate nr. 9143 din 31.03.2021 întocmit de Serviciul Buget 
Finanțe și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local; 
          - Contractul de vânzare-cumpărare nr.266 / 18.02.2021; 
 - Contractul de concesiune nr.114 / 06.01.2006   
 - cererea depusă de către numitul Mihalcea Liviu-George, înregistrată la Primăria 
comunei Ariceştii Rahtivani sub nr. 7886 / 19.02.2021 ; 
         În conformitate cu: 
           - prevederile art. 871-873 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - prevederile art. 41 din Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
           - dispoziţiile art. 87, art. 96, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;  

 
 

Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adopta următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

           Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în 
comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33,  lot nr. 80, în suprafață de 980mp, 
înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta. 

    



           Art. 2 Se aprobă preluarea începând cu data de 18.02.2021 a contractului de 
concesiune nr. 114 / 06.01.2006  , concesionar Sârbu Marian Dragoș, de către Mihalcea 
Liviu-George, proprietarul construcției edificate pe terenul concesionat, situat  în comuna 
Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33,  lot nr. 80, în suprafață de 980mp, înscris în 
C.F. nr. 23227. 
 Art. 3 Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune între comuna Ariceștii 
Rahtivani și numiții Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta până la data de 
05.01.2055, cu respectarea tuturor condițiilor din contractul inițial.  
 Art. 4 Cu semnarea contractului de concesiune se împuternicește Primarul 
comunei Ariceştii Rahtivani , domnul Gheorghe Orbu. 

Art. 5 La data încheierii contractului de concesiune între comuna Ariceștii Rahtivani 
și numiții Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta, se reziliază contractul de 
concesiune nr.  114 / 06.01.2006 și actele subsecvente acestuia, cu operarea 
corespunzătoare în C.F. nr. 23227 a modificărilor produse.  
           Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani prin Serviciul Buget-Finanțe și Investiții. 
           Art. 7 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se 
asigură de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
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