
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL GIROV

PROIECT DE HOTARARE
Nr. I din 2r.02.2019

Privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 2488/10.03.2008 ,incheiat pentru
suprafala de 3000 mp , teren din islazul comunal ,aflat in domeniul privat al comunei Girov

Consiliul Local al comunei Girov, judetul Neamt.
Vazand expunerea de motive intocmita de primarul comunei Girov, judetul Neamt.
Vdzdnd referatul inregistrat sub nr. 1813/1 I .02.2019 al doamnei Letca Roxana, inspector

de specialitate din cadrul compartimentului financiar-contabil prin care sesizsazd faptul ci
,contractul de concesiune nr. 2488 incheiat in data de 10.03.2008 ,pentru o perioadd de 5 ani ,nu
mai poate fi prelungit deoarece suprafala de 3000 mp este intabulat si inregistrat cu categoria de
folosinld islaz comunal.

Avand in vedere prevederile-
- Art.57 ,alin. 1 punct a) din OUG.54/2006 ,privind regimul contractelor de concesiune

bunuri proprietate publici ,cu modificdrile qi completdrile ulterioare
Legii nr. 21512001 republicata privind Administratia Publica Locala si clauzele prevazute in
contractele de concesiune cu privire la incetarea si rezilierea acestora.

In temeiul art. 45 alin. I si 3, ale art. 36 alin. 5 lit. ( b >, din Legea nr. 215/2001 a
Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

PROPUNE:

Art.l.Se aproba rezilierea contractului de concesiune cu nr. 2488/10.03.2008 ,incheiat
pentru suprafala de 3000 mp ,teren din islazul communal , aflat in domeniul privat al comunei
Girov.

Art.2.Biroul financiar-contabil va duce la indeplinire prezenta.
Art.3.Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor si institutiilor

interesate.

Avtzeazfl,
Secretar,

Dascilu Elena Lumini(a



ROMAN IA
ruDETULNEAMT
CONSILIUL LOCAL GIROV
NR.J)66 / /5 02-1il9

EXPT]NERE DE MOTIVE

Avand in vedere referatul inregistrat sub nr. 1813/11.02.2019 al doamnei Letca Roxan4
inspector de specialitate din cadrul compartimentului financiar-contabil prin care sesizeazd faptul
cd ,contractul de concesiune nr. 2488 incheiat in data de 10.03.2008 ,pentru o perioadtr de 5 ani

,nu mai poate fi prelungit deoarece suprafala de 3000 mp este intabulat qi inregistrat cu categoria
de folosint[ islaz comtmal.

Jin6nd cont de documentalia care insolegte referatul , supun spre aprobare ,proiectul inifiat
in baza celor mai sus prezentate.

Cu stima,



Judetul Neamt
Comuna Girov
Birou frnanciar-contabil
Nr. 1813 din 11.02.2019

Referat de specialitate
privind reziliere contract de concesiune nr. 2488/10.03.2008

In conformitate cu Prevederile:
-O.U.G. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri

proprietate publica.
-Art. 36, alin. 1 si 2 si alin 5 lit. a si b din Legea 201512001, Legea

Administratiei Publice Locale, republicata cu modificarile si completarile

ulterioare.
Prin Hotararea Consiliului Local Girov nr. 9 din 22.02.2008 s-a aprobat

concesionarea suprafetei de 3000 m.p teren din islazul comunal Girov
respectiv, sat Contesti ce apartine domeniului privat al comunei Girov.
Ulterior s-a incheiat contractul de concesiune m.2488 din 10.03.2008

intre Consiiiul Local Girov reprezentata prin primar si Paraoanu Vasile,

domiciliat in Str. Orhei, Piatra Neamt, judetul Neamt. Perioada contractului
de concesiune este de 5 ani cu dreptul de prelungire pe o durata egala cu cel

mult jumatate din durata sa initiala.
Obiectul contractului de concesiune este folosirea in comun pentru

pasunatul animalelor, activitati satesti si pentru zborul efectuat de catre

Paraoanu Vasile.
Contractul de concesiune a fost prelungit pe o durata cu cel mult,

jumatate din durata sa initiala si incepand cu data de 11.03.2019, termenul
contractului de concesiune expira de drept. Conform art. 57, alin (1), pct. a)

din OUG.54I20O6, "contractul de concesiune inceteaza la data expirarii duratei
stabilite in contractul de concesiune".

lnbaza art.57, alin.(2) din O.U.G. nr. 5412006 prin care ,, la incetarea
contractului de concesitme, concesionarul este obligat sa restituie, in deplina
proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat ".

Fata de cele prezentate mai sus va rugam sa analizati, sa hotarati si sa

dispuneti aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 24BB din
10.03.2008.

In
Letca Ro
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Judetul Neamt
Consiliul Local Girov
Nr"?.if,f/ lL.it )-'wo{

CONTRACT DE CONCESITINE

I. Pe(ile contractante
intre Consiliul Local Girov ,Judetul Neamt , cu sediul in Comuna

Girov ., reprezentat prin Olaru Vasile , av6nd funclia de Primar , in calitate

de concedent, pe de o pafte,
qi .Dl Paroanu. Vasile.persoand fizicd, legitimat cu BI seria NT nr

009337, cu domiciliul in P Neamt,str Orhei nr 8 b1 V3 SC b ET 1 AP 31

, in calitate de concesionar, pe de altd parte,

la data de 06.03.2008,
la sediul concedentului Girov
in temeiul Ordonantei de urgenti a Cuvemului nr. 5411006 privind

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publici, aprobatd

cu modificdri prinLegeanr.22l2A07, qi al HotirArii Consiliului Local de

aprobare a concesiondrii nr. 9 din .22.02.2008, s-a incheiat prezentul
contract de concesiune.

Il. Obiectul contractului de concesiune
ART. 1

(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun,terenin
suprafata de 3000mp, situat in islazul comunal ,proprietate privata a com

Girov, in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivele concedentului sunt:
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a) folosirea in comun pentru pasunatul animalelor, activitati satesti si
pentru zborul de catre dl Paroanu Vasile Iuiian.

(3) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza
urmitoarele categorii de bunuri:

I II. Termenul
ART.2
( I ) Durata concesiunii este de .5 ani, incepAnd de la data de . I .03.2008
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadd egal6 cu

cel mult jumitate din durata sa inifiald.

IV. Redeven{a
ART.3 /' :.'.-
Redevenla este de 120 lei ptatita inuai in conformitate cu caietul de

sarcini (detalii cu privire la modul de plati).

V. Plata redeventei
ART.4
Plata redevenlei se face prin casieria unitatii in doua rate egale cu

termene de plata la 31.03 si 30.09 ale anului.
Neplata redevenlei sau executarea cu int6rziere a acestei obligalii

conduce la incasarea de majorari de 0,1%o pe ficare zi calendaristica de
intarziere.

VI. Drepturile pirlilor
Drepturi le concesionarului
ART.5
(l) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul gi pe

r6spunderea sa, bunurile proprietate publicd ce fac obiectul contractului de
concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi qi de a culege fructele bunurilor
care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului qi obiectivelor stabilite
de pn4i prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului
ART.6
( I) Concedentul are dreptul sd inspecteze bunurile concesionate,

verificdnd respectarea obligaliilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabili a

concesionarului qi in urmitoarele conditii:



J

(3) Concedentul are dreptul sd modifice in mod unilateral partea
reglementard a contractului de concesiune, din motive excep{ionale legate de
interesul nalional sau local.

VIL Obligaliile pS4ilor - clauze stabilite in conditiile caietului de sarcini
Obli gafiile concesionarului
ART.7
(1) Concesionarul este obligat s[ asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate gi de permanenlE a bunurilor proprietate publicd ce fac obiectul
concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de cdtre concedent.

(2) Concesionarul este obligat si exploateze in mod direct bunurile care
fac obiectul concesiunii-

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul
concesiunii/Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul
concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonantei de r,u'gentd a (iuve-rnirlui

nr. 5412406, aprobatd cu modificiri prin i-egea nr. 2212007.
(4) Concesionarul este obligat sd pldteascd redevenla.
(5) Concesionarul este obligat si respecte condiliile impuse de natura

bunurilor proprietate publici (protejarea secretului de stat, materiale cu
regim special, condilii de siguranli in exploatare, proteclia mediului,
proteclia muncii, condilii privind folosirea qi conservarea patrimoniului etc.).

(6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen,
concesionarul este obligat sd restituie concedentului, in deplin6 proprietate,
bunurile de retur, in mod gratuit $i libere de orice sarcini.

(7) In termen de (cel mult) 90 de zile de la data incheierii contractului de
concesiune, concesionarul este obligat sd depund, cu titlu de garanfie, o
sumd de 50 lei, reprezent6nd o cotd-parte din suma datoratd concedentului
cu titlu de redevenld pentru primul an de activitate.

(8) Concesionarul este obligat sd continue exploatarea bunului in noile
condilii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din
prezentul contract de concesiune, f6rd a putea solicita incetarea acestuia.

(9) Concesionarul se obligi s6 plSteascd ...0/o din prima de asigurare.
(10) Alte clauze.
Obligatiile concedentului
ART.8
( 1) Concedentul este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exerciliul

drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral contractul de

concesiune, in afard de cazurile prevdzule expres de lege.
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(3) Concedentul este obiigat s6 notifice concesionarului aparilia oric6ror

imprejurdri de naturd sd aducd atingere drepturilor concesionatului'

VIII. incetarea contractului de concesiune

ART.9
( 1) Prezentul contract de concesiune inceteazd in urmdtoare situalii:

a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;

b) in cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denunfarea

unilateralS de cStre concedent, cu plata unei despSgubiri juste 9i prealabile in

sarcina acestuia, fut caz de dezacord fiind competenti instanla de judecata;

c) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de c6tre concesionar,

prin reziliere de cdtre concedent, cu plata unei desp6gubiri in sarcina

concesionarului;
d) in cazul nerespectarii obligaliilor contractuale de cdtre concedent, prin

reziliere de cdtre concesionar, cu plata unei despdgubiri in sarcina

concedentului;
e) la disparilia, dintr-o cauzd de forli majorS, a bunului concesionat sau in

cazul imposibilitetii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin

renunlare, frrd. plata unei despdgubiri;
f1 alte cauze de incetare a contractului de concesiune, frr6 a aduce

atingere cauzelor gi condiliilor reglementate de lege.

(2) La incetarea, din orice cauzd, a contractului de concesiune, bunurile ce

au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate

dupd cum urmeazd:
a) bunuri de retur ...............................;
b) bunuri proprii ...........

IX. Clauze contractuale referitoare la impdrlirea responsabilitililor de

mediu intre concedent qi concesionar
ART. 10

X. Rdspunderea contractuald
ART. I I
Nerespectarea de citre p54ile contractante a obliga{iilor cuprinse in

prezentul contract de concesiune atrage rSspunderea contractuald a pirfii in
culpd.
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XI. Litigii
ART. 12

(1) Solulionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului
contract de concesiune se realizeazd potrivit prevederilor l",egii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificirile ulterioare.

(2) Pentru solu(ionarea eventualelor litigii, pnrfile pot stipula in contractul
de concesiune clauze compromisorii.

XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenlionali, clauze
penale)

ART. 13

XIII. Definilii
ART. 14
(1) Prin forld maj ord, in sensul prezentului contract de concesiune, se

in,telege o imprejurare extem6 cu caracter excep(ional, flri rela{ie cu lucrul
care a provocat dauna sau cu insuqirile sale naturale, absolut invincibild qi

absolut imprevizibil6.
(2) Prin caz fortuit se inlelege acele imprejuriri care au intervenit gi au

condus la producerea prejudiciului qi care nu implicd vinovdfia pamicului
juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fo4ei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in ,.L exemplare.

Concedent, Concesionar,

U VASILE ROC
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PAROANU VASILE
Primar
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