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H O T Ă R Â R E 
privind atestarea faptului că suprafața de teren de 552 mp care face obiectul 

contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Ariceștii Rahtivani și S.C. 
BOS TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 06.06.1996 este indiviză din suprafața 
de 2003 mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu nr. cadastral 21585, situată în 

comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 2350 și Cc 2351 
 

               Văzând: 
 - Referatul de aprobare nr. 15902 / 16.06.2021, al primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani la Proiectul de hotărâre privind atestarea faptului că suprafața de teren de 552 
mp care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Ariceștii 
Rahtivani și S.C. BOS TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 06.06.1996 este indiviză 
din suprafața de 2003 mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu nr. cadastral 21585, 
situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 2350 și Cc 2351; 
 - Raportul de specialitate nr.15937 din 17.06.2021, întocmit de Serviciul Buget 
Finanțe și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 
 - prevederile  Ordinului nr. 700/2014 emis de Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate imobiliară, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 
evidențele de cadastru și carte funciară; 
           - prevederile  Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          - dispoziţiile art. 876 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Contractul de concesiune nr. 1953 din 06.06.1996; 
 - Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 749 din 02.09.2013; 
 - Planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit  de S.C. Engineering & 
Land Surveying SRL-D; 
            - prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 și art. 355  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarlie si completarile 
ulterioare ; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019, privind  Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 

   
 



Consiliul Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

           Art. 1 Se atestă faptul că suprafața de teren de 552 mp care face obiectul 
contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Ariceștii Rahtivani și S.C. BOS 
TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 06.06.1996 este indiviză din suprafața de 2003 
mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu nr. cadastral 21585, situată în comuna 
Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 2350 și Cc 2351, conform Planului de 
amplasament și delimitare a imobilului, anexă la prezenta hotărâre. 
            Art. 2  Se mandatează  Primarul comunei Ariceştii Rahtivani, în persoana 
domnului Gheorghe ORBU, să semneze actul adițional la contractul de concesiune 
menționat la art. 1 și  toate documentele necesare înscrierii în Cartea funciară.  
           Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se 
asigură de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
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             Cristian BRĂTĂȘANU      
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