ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
HOTĂRÂRE
privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 2723/24.05.2016 încheiat intre
Comuna Bodești și Asociația Crescătorilor de Animale Bodești
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. h) din Contractul de concesiune nr.
2723/24.05.2015 potrivit căruia contractul încetează ,,neplata la termenele stabilite prin
contract a redevenței și a penalităților datorare”;
- art. XII: Dispoziții finale alin. 4. din Contractul de concesiune nr. 2723/24.05.2015
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. (1) Se aproba rezilierea unilaterală cu data adoptării prezentei, a contractului de
concesiune nr. 2723/24.05.2016 încheiat intre Comuna Bodești și Asociația Crescătorilor de
Animale Bodești, întrucât concesionarul nu și-a îndeplinit obligația să plătească redevența la
termenul stabilit.
(2) Redevențele scadente si neplătite, la care se adaugă penalități de întârziere, rămân in
sarcina concesionarului.
(3)Concesionarul va fi notificat cu privire la rezilierea contractului de concesiune, pentru
neîndeplinirea obligaţiilor, în termen de 3 zile de la adoptare prezentei hotărâri.
(4) Concesionarul este obligat sa predea terenul concesionat in termen de maxim 5 zile de
la data primirii notificării privind rezilierea contractului.
(5) în cazul neachitării redevențelor și penalităților de întârziere de către concesionar în
termen de 15 zile de la primirea notificării de reziliere a contractului, litigiul va fi rezolvat de
către instanța de judecată.
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. 7 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

