
 

JUDETUL IALOMITA                                                                                          

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                                               

 

 

 

HOTARARE 

privind extinderea suprafetelor concesionate pentru doua garaje situate in zona Blocuri 

Noi, proprietari Rossi Carla si Lisso Francesco 

 

 

 

              Consiliul local al orasului Amara, judetul Ialomita, 

Avand in vedere: 

-cererea numitilor Rossi Carla si Lisso Francesco, inregistrata cu nr.2700 din 1.04.2009 

prin care solicita extinderea concesiunii pentru suprafatele aferente garajelor situate in 

zona Blocuri Noi (bloc B), cu 13; m.p., aprobata in sedinta din 29.05.2009; 

-expunerea de motive a primarului orasului Amara, inregistrata cu nr.149 din 

10.07.2009; 

-prevederile art.13-16 din Legea nr.50/1991, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 : - Se aproba extinderea suprafetei concesionate prin contractul de concesiune 

nr.3/9.05.1996 incheiat intre Consiliul local Amara si Rossi Carla cu 7,35 m.p. de la 21 

m.p. la 28,35 m.p. 

         Terenul este aferent unui garaj situat in zona Blocuri Noi, cu urmatorii vecini : 

-N-alee acces; 

-S-m.d. Tudor Teodora; 

-E-garaj Lisso Francesco; 

-V-garaj Dragomir Rica. 

         Terenul se concesioneaza fara licitatie publica catre Rossi Carla prin incheierea 

unui act aditional la contractul de concesiune pentru extinderea suprafeţei. 

Art.2 :- Se aproba extinderea suprafetei concesionate prin contractul de concesiune 

nr.2/9.05.1996 incheiat intre Consiliul local Amara si Lisso Francesco cu 7,35 m.p. de 

la 21 m.p. la 28,35 m.p. 

         Terenul este aferent unui garaj situat in zona Blocuri Noi, cu urmatorii vecini : 

-N-alee acces; 

-S-m.d.Tudor Teodora; 

-E-garaj Rossi Carla; 

-V-domeniu privat. 

         Terenul se concesioneaza fara licitatie publica catre Lisso Francesco prin 

incheierea unui act aditional la contractul de concesiune pentru extinderea suprafeţei. 



Art.2:-Concesionarea se face pe o perioada mentionata in contractele de concesiune nr.2 

si 3/9.05.1996. 

Art. 3 : -Cu aducerea  la indeplinire a prezentei se insarcineaza compartimentul 

contabilitate din cadrul Primariei orasului Amara. 

 

 

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA 

                                                                                               SECRETAR, 

          OPRIS STELA 

                                                                                    BAICOIANU IONICA 
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