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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.539117.01.2007 incheiat intre Consiliul Local al orasului

Valenii de Munte si Grupul Scolar Agromontan Romeo Constantinescu avand ca obiectiv concesionarea

suprafetei de 9.72 ha situat in cartierul Rizanesti, oras Valenii de Munte

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :

-Legea w.273 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HCL w.94114 decembri e2006 privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a unui teren in suprafata de

9,7Zhacatre Grupul Scolar Agromontan "Romeo Constantinescu" Valenii de Munte pentru realizareaunei ferme

didactice agroturistice montane;

Tinand cont de contractul de concesiune m539/17.01.2007 avand ca obiect exploatarea unui bun - teren

in suprafata de9,72 h4 apartinand domeniului privat al orasului Valenii de Munte, situat in orasul Valenii de

Munte cartier Rizanesti, incheiat intre Consiliul Local al orasului Valenii de Munte si Grupul Scolar Agromontan

"Romeo Constantinescu";

Luand in considerare prevederile art.6 din contractual de concesiune mai sus mentionat potrivit caruia

concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate sis a verifice stadiul de realizare a investitiilor ;

Constatand ca terenul in suprafata de 9.72 ha situat in cartier Rizanesti concesionat in scopul realizalii

unei ferme didactice agroturistice montane de cate Grupul Scolar Agromontan Romeo Constantinescu pentru

pregatirea specialistilor agricoli nu mai are obiectiv deoarece lucrarile nu au mai fost demarcate din Iipsa

fondurilor motiv pentru care face imposibila realizareainvestitiei, propun reziliereacontractului de concesiune

w.539/17.01.2007.

Rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare.
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RAPORT
privind aprobarea incetarii contractului de concesiun e nr.539l17.01.2007 incheiat intre Consiliul Local al orasului

Valenii de Munte si Grupul Scolar Agromontan Romeo Constantinescu avand ca obiectiv concesionarea
suprafetei de 9.72 ha situat in cartierul Rizanesti, oras Valenii de Munte

contractul de concesiune de bunuri proprietate publica este conside rut ca facand parte din categoria
contractelor admini strative.

conform HCL nr'94/14.12.2006 s-a aprobat concesionare4 prin negociere directa, a terenului intravilan
in suprafata de 9,72 ha situat in cartierul Rizanesti, catre Grupul Scolar Agromontan ,,Romeo 

constantinescu,, din
valenii de Munte pentru realizB"rea unei Ferme Didactice agtoturistice montane pentru pregatirea specialistilor
agricoli.

In anul 2007 Grupul Scolar Agromontan "Romeo Constantinescu,, Valenii de

programul Ministerului Educatiei, Cercatarii si Tineretului in vederea dewoltarii bazni

scolare, motiv pentru care a fost incheiat contractul de concesiune w.539ll7.0l.ZOO7.

In cadrul acestui program "Campus Scolar Tip" in 2007, Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului a
finantat intocmirea studiilor de fezabilitate .Acest proiect cuprinde si obiectivele:

-Retele tehnico-edilitare Ferma Didactica

-Construire Ferma Didactica

Avand in vedere Hotararile de Guvem din anii 2oo7-200g si Protocolul de colaborare incheiat intre
Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si Primaria valenii de Munte , fondurile necesare realizariiobiectivelor noi
de investitii au fost transferate de la bugetul Ministerului Educatiei , cercetarii si Tineretului in buget local prin
intermediul Inspectoratul ui j udetean pe mas ura executari i lucrari lor.

constatand ca terenul in suprafata de 9.72 ha situat in cartier Rizanesti concesionat in scopul realizarii
unei ferme didactice agroturistice montane de catre Grupul Scolar Agromontan Romeo constantinescu pentru
pregatirea specialistilor agricoli nu mai are obiectiv deoarece lucrarile nu au mai fost demarcate din lipsa
fondurilor, motiv pentru care face imposibila realizareainvestitiei propunem reziliereacontractului de concesiune
m.539117.01.2007.

Tinandcontdeart.gdincontractul deconcesiunenr.539ll7.o1.2007si motivatdecelementionate mai
sus' propunem Consiliului Local al orasului Valenii de Munte sa hotarasca asupra continuarii concesiunii sau
incetarii contractului , tinand cont ca pe aceasta suprafata se pot realiza obiective de interes public local.
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