
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 3249/5.06.2015 

încheiat intre Comuna Bodești și domnul Ungureanu Gheorghe 
 

     Având in vedere: 
 -  referatul de aprobare, referatul compartimentului de resort şi Proiectul de 
hotărâre inițiat de primarul comunei Bodești,  precum și raportul comisiei de 
specialitate; 
 - art.136, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Văzând: 
 -  art.  IX: Încetarea contractului alin. g) din Contractul de concesiune nr. 
3249/ 5.06.2015 potrivit căruia  contractul încetează  ,,În cazul imposibilității 
obiective a concesionarului de a-l exploata prin renunțare, fără plata unei 
despăgubiri”; 
 -  art.  XII:  Dispoziții finale alin. 4. din Contractul de concesiune nr. 3249/ 
5.06.2015 potrivit căruia  ,,Orice modificări legale ale prevederilor contractului de 
concesiune vor fi însușite prin hotărâre a consiliului local”; 
 În temeiul prevederilor art.  129 alin . (2)  litera c),  alin. (6) litera  a) și  b)  
art. 139 alin. (3) litera g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
  Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 

 Art.1.  Se aproba încetarea cu data adoptării prezentei, a contractului de 
concesiune nr. 3249/5.06.2015 încheiat intre Comuna Bodești și domnul 
Ungureanu Gheorghe, întrucât acesta expiră la începutul perioadei de pășunat.  
Încetarea contractului va fi prevăzută prin act adițional la contractul de concesiune. 
 Art.2.  Primarul Comunei Bodești, județul Neamț, va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 
    Art.3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autorităților si persoanelor interesate. 
 
Nr. 6 din 20.02.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.     
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
 Manuela ILISEI   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 



 


