
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune cu numărul 1856 
din 24.04.2012 

 Având în vedere prevederile art. 297 alin (1) litera b) art. 306 alin. (3) din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
Luând act de Hotărârea consiliului local Bodești 15 din 29.02.2020 privind 
concesionarea  terenului din ,“Cariera de nisip” Corni și contractul de concesiune  cu 
nr. 1856 din 24.04.2012; 
 Văzând cererea înregistrată la Primăria comunei Bodești cu nr. 1864 din 
2.04.2020 a d-nului Antoci Florin administrator la S.C. General sort SRL cu sediul în 
satul Corni, comuna Bodești, județul Neamț CUI 28596680, cod Fiscal 27/452/211 prin 
care solicită prelungirea contractului de concesiune pe o perioada de 8 ani referatul de 
aprobare  a Primarului comunei Bodești cu nr. 2320 din 23.04.2020 și  raportul  
Biroului contabilitate, financiar impozite si taxe locale ale Primariei comunei Bodesti, 
înregistrat sub nr. 2321 din 23.04.2020; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) litera c) alin. (6) litera b), art. 139 alin. 
(3) litera g)  și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, 
  

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 Art. 1.  (1) Se aproba prelungirea Contractului de concesiune cu numărul 1856 
din 24.04.2012 având ca obiect concesionarea  suprafeței de 60.750 m.p. teren 
proprietate publică a comunei Bodești, in scopul exploatăii carierei de nisip. 
 (2)Perioada pentru care se aproba prelungirea contractului de concesiune este 
de 8 ani. 
 Art. 2.  Se aproba Actul adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune, conform 
Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art. 3.  Consiliul local mandatează primarul comunei Bodești pentru semnarea 
Actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune. 
 Art. 4.  Primarul comunei Bodești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Art. 5. Secretarul comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 Nr. 28 din 4.05.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 30.04.2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (3) litera g) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 8 voturi pentru, 1 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în 
funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Preşedinte de şedință, 
Sfarghie Vilhelm   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 



 
 

ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

Anexă la HCL nr.  28 din 30.04.2020 

 
Act Adiţional nr. 1 la  

Contractul de Concesiune cu nr. 1856 din 24.04.2012 
 
  In temeiul prevederilor art. III Termenul  din contractul de concesiune prin 
care se precizează ,,Terenul în suprafaţă de 60.750 mp situat in punctul Cariera ele 
nisip Corni, se concesionează pe o perioadă de 8 ani, cu drept de preemptiune pentru 
o perioada egala cu cea a contractului, poate fi prelungit cu aprobarea Consiliului Local 
al comunei Bodeşti, s-a încheiat prezentul Act adiţional, între Părţile contractante: 
 1. Comuna Bodești, cu sediul in comuna Bodești, judeţul Neamț, având C.I.F. 
nr.2613133, cont bancar , deschis la Trezoreria Piatra Neamț, in calitate de concedent, 
reprezentata legal de către primar Barna Marinel, mandatat conform H.C.L.  Bodești 
nr. 28/30.04.2020, de către Consiliul Local local al comunei Bodești  

si 
 2.   S.C. GENERAL SORTS.R.L cu sediul în sat. Corni, comuna BODESTI, Judeţul 
NEAMŢ cod unic de înregistrare J27/452/2011 -, reprezentată de Antoci Florin în 
calitate de administrator in calitate de concesionar , pe de alta parte, 
  Care au convenit modificarea Contractului de concesiune nr. 1856 din 
24.04.2012,  încheiat în baza  H.C.L Bodești nr. 15 din 29.02.2012, după cum 
urmează: 
 Art. 1. Durata contractului de concesiune se prelungeşte cu 8 ani, respectiv 
pana la data de 24.04.2028.  
 Art. 2.Restul prevederilor contractului rămân neschimbate. 
 Art. 3. - Prezentul Act adiţional a fost întocmit, azi _______________, in 2 
exemplare. 
 
 

CONCEDENT, 

COMUNA BODEȘTI, 

Reprezentată prin, 

Primar, 

Barna Marinel 

CONCESIONAR, 

S.C. GENERAL SORTS.R.L, 

Reprezentată prin, 

Administrator, 

Antoci Florin 

 
 

Preşedinte de şedință, 
Sfarghie Vilhelm 


