ROMANIA
JUDE'JTJL VASLUI
COMUNA GRIVIJA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind actualizarea nivelului penalitafilor de mtarziere aferent
contractelor de concesiune a terenurilor incheiate de comuna Grivita
Consiliul local al comunei Grivita, judeful Vaslui, intnmit in sedinta ordinara la data de
31 iulie 2014;
Avand In vedere:
- prevederile art, 4, alin. (2) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica;
- prevederile art. 1, 4, 5 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele
incheiate intre profesioni§ti §i consumatori;
- prevederile art. 119 - 124A1 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscaia,
republicat cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de construcfii, republicata cu modificarile §i completarile ulterioare;
- raportul de specialitate din care rezulta necesitatea actualizarii nivelului penalilatilor de
mtarziere aferent contractelor de concesiune incheiate de comuna Grivifa,
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivifa;
in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1)
§i art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind admin istrafia publica locala, republicata,
cu modificarile §i completarile ulterioare,
HOT ARA§TE:
Art. 1. - Se aproba stabilirea cuantumului penalitafilor de mtarziere pentru contractele de
concesiune a terenurilor incheiate de Consiliul local al comunei Grivifa, in cuantum de 2% din
cuantumul obligafiilor principale neachitate in termen, calculate pentru flecare luna sau fracfiune
de lun^, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenfa §i pana la data stingerii
sumei datorate inclusiv.
Art. 2. - Se imputernice^te primarul comunei Grivifa, judeful Vaslui, pentru a semna
actele adifionale la contractele de concesiune.
Art. 3. - Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine compartimentului fmanfe
contabilitate §i primarului comunei Grivifa.
Art. 4. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor §i institufiilor interesate prin
grija secretarului comunei.
Pre§edinte de ^edinfa
Consilier
Vi§an Ghiorghe

Contrasemneaza
Secretar
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