
ROM ANIA 
JUD EŢUL TIMIŞ 
CO M U N A  JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

H O TA R A R EA  NR.18 
30 martie 2018

privind anularea contractului de concesionare nr.4284/27.12.2016 cu SC A R IZO N A  BIOENERGY 
S <.L asupra terenurilor extravilane neproductive inscrise in CF nr.403668, CF.403669 si CF 
nr.400544 la Primaria comunei Jebel

Consiliul local Jebel intrunit in şedinţa publica in data de 30 martie 2018 
Având in vedere referatul dl. sing.Filip Ştefan,arhitect sef  cu nr.776/23 03 2018 in care 

propune anularea contractului de concesiune nr.4285/27.12.2016 cu SC A R IZO N A  BIOENERGY 
SRL asupra terenurilor extravilane neproductive inscrise in CF nr.403668 nr.cadastral 403668 in 
suprafaţa de 26.889 mp, CF nr.403669 nr.cadastral 403669 in suprafaţa de 3.711 mp si CF nr 400544 
nr.cadastral nr.400544 in suprafaţa de 39200 mp la Primaria comunei J e b e l ,deoarece nu a respectat 
clauzele contractului încheiat in,conform Legii nr.50/1991,privind regimul realizarii construcţiilor si 
unele masuri pentru realizarea locuinţelor.

Având in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
In conformitate cu art.36 alin.(2) lit.’V  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica 

locala,republicata cu modificările si completările ulterioare

ln tem eiu l art '45 din Le§ea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicata cu 
modificările si completările ulterioare cu 13 voturi pentru abţineri___ - impotriva -

HOTĂRĂŞTE

Art.l .Se aproba anularea contractului de concesiune cu nr .4285/27.12.2016 cu SC 
ARIZONA SR L ,asupra terenurilor extravilane neproductive,inscrise in CF nr403668
ni'xadastral 403668 m suprafaţa de 26.889 mp,CF nr.403669 nr.cadastral 403669 in suprafaţa de 
J .7 1 1 mp si CF nr.400544 nr.cadastral nr.400544 in suprafaţa de 39200 mp la Primaria comunei 
ebel ,deoarece nu a respectat clauzele contractului in ch e ia t ,conform Legii nr.50/1991,privind 

regimul realizarii construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor.
Art.2 Prezenta se va comunica 
Tnstitutiei Prefectului Judeţul Timiş 
-OCPI Deta
- SC A R IZO N A  B IO EN ER G Y  SRL 
-Compartimenul contabilitate


