
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

Proiect nr. 8 din 13.02.2020   
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
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. 
 

Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
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Referat de aprobare, 
   la proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune 

nr. 3249/5.06.2015 încheiat intre Comuna Bodești și domnul Ungureanu 
Gheorghe 

 
 
 
 Urmare a prevederilor art.136, alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare am inițiat proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de 
concesiune nr. 3249/5.06.2015 încheiat intre Comuna Bodești și domnul 
Ungureanu Gheorghe. 
 Văzând: 
 - cererea d-nului Ungureanu Gheorghe prin care solicită încetarea 
contractului de concesiune cu Contractul de concesiune nr. 3249/ 5.06.2015 
deoarece acesta nu poate fi dus la îndeplinirea până la data de 5.06.2020, întrucât 
perioada de pășunat începe in perioada când acesta expiră. 
 -  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”; 
  - fișa de cont recuperare debite  din care rezultă că d-nul Ungureanu 
Gheorghe și-a achitat debitele și impozitul pentru terenul concesionat, 
 Propun aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 3249/5.06.2015 
încheiat intre Comuna Bodești și domnul Ungureanu Gheorghe. 
                  

Primar, 
Marinel  BARNA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr. 
3249/5.06.2015 încheiat intre Comuna Bodești și domnul Ungureanu 

Gheorghe 
 

 
  Conform prevederilor: 
 -   art.  IX: Încetarea contractului alin. g) din Contractul de concesiune nr. 
3249/ 5.06.2015  acesta 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  ,,Orice modificări legale ale prevederilor contractului de concesiune vor 
fi însușite prin hotărâre a consiliului local”; 
 Urmare a 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 
are atribuții privind  administrare domeniului  public și privat al comunei, hotărăște 
vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau 
închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, după caz, în condiţiile legi cu 
majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) Cod administrativ  a consilierilor 
locali în funcţie. 
 Luând în considerare referatul de aprobare a d-nului Primar Barna Marinel  și 
proiectul de hotărâre  privind încetarea Contractului de concesiune nr. 
3249/5.06.2015 încheiat intre Comuna Bodești și domnul Ungureanu Gheorghe prin 
care se precizează oportunitatea adoptării acestuia, văzând clauzele contractuale și 
legislația  în vigoare, consider că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile spre a 
fi pus spre dezbatere  și adoptare.  

 Consilier, 
Ioan PAVĂL  
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