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Nr. 21 / 10.03.2021 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 

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; 
          - 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. 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 
 
 

                  AVIZAT:  
                 SECRETAR GENERAL al comunei, 
         Violeta-Neluța PETCU 
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Nr. 9139 / 10.03.2021 
 

 
     REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre 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 

  
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “Consiliul 

local exercita atribuții privind  administrarea domeniului public și privat  al comunei, orașului sau 

municipiului”.  

Prin cererea înregistrată la Primăria Ariceștii Rahtivani cu nr. 7886 / 19.02.2021, numitul 

Mihalcea Liviu-George, solicită trecerea pe numele numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea 

Minelia-Aneta,  a contractului de concesiune nr. 114 / 06.01.2006  încheiat  între consiliul local 

Ariceştii Rahtivani și numitul  Sârbu Marian-Dragoș, întrucât prin Contractul de vânzare-

cumpărare nr. 266 / 18.02.2021, s-a constatat vânzarea-cumpărarea imobilului-clădire situat în 

comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc 33,  lot nr. 80, în suprafață  măsurată de 980mp, 

înscrisă în C.F. nr. 23227, către numiții Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta, care 

au devenit proprietarii construcției edificate pe terenul concesionat. 

 Solicitarea este făcută având în vedere prevederile art.41 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, care prevede faptul că dreptul de concesiune asupra  terenului se transmite în caz de 

succesiune și/sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare a fost concesionat. 

 În conformitate cu prevederile legale în materie, având în vedere cele prezentate, se 

impune inițierea proiectului de hotărâre pe care îl consider legal și oportun. 

          
PRIMAR 

Gheorghe ORBU 
 

   
 



JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA 
Serviciu Buget Finanțe și Investiții 
Nr. 9143 / 10.03.2021 
 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre 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 
 

           Proiectul de hotărâre 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, a 

fost propus şi iniţiat de Primarul comunei Ariceştii Rahtivani. 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “Consiliul 

local hotaraste darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea 

bunurilor proprietate privata a comunei, orașului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii”.  

 Conform art. 871 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările 

ulterioare, concesionarul are dreptul şi în acelaşi timp, obligaţia de exploatare a bunului, în 

schimbul unei redevenţe şi pentru o durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

lege şi a contractului de concesiune. 

 Prin hotararea nr. 10 / 1993, Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani a stabilit o 

suprafata de teren pentru a fi concesionata, în vederea construirii de locuințe.   

 Prin cererea înregistrată la Primaria comunei Ariceştii Rahtivani cu nr. 7886 / 19.02.2021, 

numitul Mihalcea Liviu-George solicită trecerea pe numele numiților Mihalcea Liviu-George și 

Mihalcea Minelia-Aneta a contractului de concesiune nr. 114 / 06.01.2006  încheiat între consiliul 

local Ariceştii Rahtivani și Sârbu Marian-Dragoș, întrucât prin Contractul de vânzare-cumpărare 

nr. 266 / 18.02.2021 în care s-a constatat vânzarea-cumpărarea  imobilului - clădire situat în 

comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33,  lot nr. 80, în suprafață de 980mp, înscrise în 

C.F. nr. 23227-C1, numiții Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta au devenit 

proprietarii construcției edificate pe terenul concesionat . 

  Solicitarea este fundamentată de prevederile art. 41 din Legea nr. 50 / 1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările 



ulterioare, care prevede faptul că dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de 

succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. 

             

 Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte 

condiţiile legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în şedința de consiliu 

local. 

            
                 Inspector:  

Anca BURTOIU                   


