
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 563/1999 de către domnul Chiriță 
Constantin, teren pe care se află edificată o construcție 

Avand in vedere: 
Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 3503/08.07.2021; 
- raportul de specialitate nr. 3504/08.07.2021 al consilierului juridic din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Costesti,  judetul Buzau; 
-cererea nr. 2863/27.05.2021 prin care doamna Udrea Rada, titularul contractului de concesiune 
nr. 563/01.04.1999, solicită predarea concesiunii către domnul Chiriță Constantin, care a 
dobândit construcția edificată pe acest teren; 
-cererea nr. 3379/30.06.2021 prin care domnul Chiriță Constantin a solicitat preluarea 
contractului de concesiune nr. 563/1999, întrucât a dobândit prin Contractul de vânzare-
cumpărare imobilul situat pe acest teren; 
-contractul de vânzare-cumpărare nr. 1164/2021; 
-prevederile art. 12 din Contractul de concesiune nr. 563/01.04.1999; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 
- prevederile art. 129, alin. 6), lit. (b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1. Se aprobă preluarea Contractului de concesiune nr. 563/01.04.1999 de la Udrea 

Rada de către domnul Chiriță Constantin, cu domiciliul în sat Pietrosu, comuna Costești, județul 
Buzău, având ca obiect terenul în suprafață de 900 m.p., situat în sat Pietrosu, comuna Costești, 
județul Buzău, cu numărul cadastral 23997, teren concesionat aparținând domeniului privat al 
comunei Costești, județul Buzău, pe care se află edificată o construcție dobândită de domnul 
Chiriță Constantin prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1164/2021. 

Art. 2. Preluarea concesiunii se va face conform modelului de act adițional prevăzut în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 
Art. 3. Preluarea concesiunii va fi act adițional la Contractul de concesiune nr. 563/1999, 

toate clauzele acestuia urmând a fi respectate de către noul concesionar. 
Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Costești, județul Buzău să semneze actul 

adițional de preluare a concesiunii. 
Art. 5. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 

 
 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 
31.08.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de  12    voturi pentru,  -  vot împotrivă,  -  abţinere, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi   12  consilieri prezenţi la şedinţă.  
  

 
 
 

	


