
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea contractului de concesiune nr. 21 din 19.10.1992 

 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere prevederile art. 328 alin. (1) lit. b)  referitoare la evidența informaţiilor 

privind contractele de concesiune de bunuri proprietate publică din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând referatul de aprobare nr. 2313 din 23.03.2021 al inițiatorului proiectului de 

hotărâre, raportul de specialitate nr. 937 din 15.02.2021 al consilierului superior, Topliceanu 

Aurica, din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, contractul de 

concesiune nr. 21 din 19.10.1992, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea 

domnului Fîrtală Aurel, înregistrată sub nr. 937 din 09.02.2021, privind schimbarea denumirii 

concesionarului, parte a contractului amintit, din Fîrțală Olimpia Întreprindere Individuală în 

Fîrțală Aurel Întreprindere Individuală, precum și documentele prezentate de petent respectiv: 

certificatul de înregistrare seria B nr. 3106023 din 25.06.2015 emis de Oficiul Registrului 

Comertului de pe lângă Tribunalul Neamț, rezoluția nr. 5562 din 19.06.2015 a Oficiului 

Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Neamț, certificatul constatator și certificatul de 

înregistrare a mențiunilor, ambele eliberate la data de 26.05.2015 de către Oficiul Registrului 

Comertului de pe lângă Tribunalul Neamț, care atestă modificarea denumirii concesionarului 

din Fîrțală Olimpia Întreprindere Individuală în Fîrțală Aurel Întreprindere Individuală; 

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local și votul 

consilierilor locali privind aprobarea proiectului de hotărâre; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) raportat la art. 5 ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 – (1) Ia act de modificarea denumirii concesionarului din contractul de 

concesiune nr. 21 din 19.10.1992, cu modificările și completările ulterioare, din Fîrțală Olimpia 

Întreprindere Individuală în Fîrțală Aurel Întreprindere Individuală, reprezentată prin membru 

întreprindere individuală, Fîrțală Aurel. 

 (2) Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de concesiune nr. 21 din 

19.10.1992 pentru modificarea denumirii concesionarului în Fîrțală Aurel Întreprindere 

Individuală, cu sediul profesional în sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, nr 204, 

județul Neamț, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Neamț sub 

nr. F27/1198/23.10.2012, CUI 30820967, reprezentată prin membru întreprindere individuală, 

Fîrțală Aurel . 



(3) Se împuternicește primarul comunei Bicazu Ardelean, d-nul Bîrsan Constantin Ioan, 

să încheie și să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 21 din 19.10.1992 ce 

intră sub incidența prezentei hotărâri. 

Art. 2 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mucenicu Toader 

                                                                                                            Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 24 din 26.03.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 26.03.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

prezenți.   

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



