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H O T Ă R Â R E A   NR. 9 
din 29 ianuarie 2021 

 
aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu de concesiune asupra terenului 

situat în orașul Chișineu-Criș, str. Nicolae Iorga, nr. 9, înscris în C.F. nr. 304742 
Chișineu-Criș, în favoarea lui Covaci Ovidiu Dan, dobânditor al dreptului dreptului de 

proprietate asupra construcțiilor notate sub A.1.1 nr. cad./nr. top 304742-C1 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş , întrunit în ședință ordinară, în data de 
29.01.2021 
- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, d-l Chereji Florin Flavius, manifestată prin 

Referatul de aprobare nr. 903/22.01.2021; 
- Raportul nr. 902/22.01.2021 al d-nei Scorțe Florina, secretar general al Orașului Chișineu 

Criș; 
- Contractul de concesiune nr. 6058/2002 încheiat între Orașul Chișineu-Criș și Gîrgar Pavel; 
- Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1267 din 14.10.2020, Societatea 

Profesională Notarială „Cioară” 
- Solicitarea formulată de către dl. Covaci Ovidiu Dan privind preluarea concesiunii asupra  

terenului situat în orașul Chișineu-Criș, str. Nicolae Iorga, nr.9, înscris în C.F. nr. 304742, 
nr. top vechi 1016/a/42/36/2/b/1/2/1/1/1/1/78; 

- Solicitarea formulată de către dl. Gîrgar Pavel privind încetarea concesiunii asupra  terenului 
situat în orașul Chișineu-Criș, str. Nicolae Iorga, nr.9, înscris în C.F. nr. 304742, nr. top 
vechi 1016/a/42/36/2/b/1/2/1/1/1/1/78; 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 
- prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit (c) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe lângă Consiliul Local 

al Orașului Chișineu-Criș; 
- 13 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de consilier local 

încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință cu titlu de concesiune asupra 

terenului situat în orașul Chișineu-Criș, str. Nicolae Iorga, nr. 9, înscris C.F. nr. 304742, nr. top 
vechi 1016/a/42/36/2/b/1/2/1/1/1/1/78, în favoarea domnului Covaci Ovidiu Dan, dobânditor al 



dreptului de proprietate asupra construcțiilor notate sub A1.1 în C.F. nr. 304742 Chișineu-Criș, 
nr. cad./nr. top 304742-C1 . 

Art.2. Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune între Oraşul Chișineu-Criș şi 
Covaci Ovidiu Dan pe durata existenței construcției. 

Art. 3. Redevența datorată în temeiul Contractului de concesiune nr.6058/2002 va fi 
preluată de către concesionarul Covaci Ovidiu Dan.  

Art.4. Cu semnarea contractului de concesiune se împuterniceşte Primarul Oraşului 
Chișineu-Criș, domnul Chereji Florin Flavius. 

Art.5. La data încheierii contractului de concesiune între Oraşul Chișineu-Criș și Covaci 
Ovidiu Dan se reziliază contractul de concesiune nr. 6058/2002 şi actele subsecvente acestuia, 
cu operarea corespunzătoare în CF a modificărilor produse. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se mandatează Primarul Oraşului Chișineu-Criș, domnul 
Chereji Florin Flavius, prin serviciile de specialitate. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Arad; 
- Primarului Oraşului Chișineu-Criș; 
- Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș; 
- O.C.P.I. – B.C.P.I. Chișineu-Criș pentru efectuarea publicității imobiliare; 
- Domnului Covaci Ovidiu Dan; 
- Domnului Gîrgar Pavel 
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