
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea unor contracte de închiriere 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere 

-  contractele de închiriere nr. 1707/1994, încheiat cu SC HORTENSIS FARM SRL, nr. 

1708/1994, încheiat cu I.I. Tepes Bobescu Liliana, și nr. 2722/1997, încheiat cu I.I. Tepeș 

David; 

- cererile nr. 1494 din 24.02.2020 a SC HORTENSIS FARM SRL și nr. 1541 din 

25.02.2020 a I.I. Tepeș David; 

- releveul construcției și planul de amplasament și delimitare al imobilului cu nr. 

cadastral 51011 proprietatea Comunei Bicazu Ardelean;  

- raportul de specialitate nr. 1943 din 04.03.2020 al consilierului Topliceanu Aurica din 

cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite; 

- raportul de specialitate nr. 2672 din 06.03.2020 al referentului de specialitate, Lăzăruț 

Nelu, cu atribuții de urbanism; 

- referatul de aprobare nr. 3045 din 17.03.2020 al inițiatorului proiectului comunei 

Bicazu Ardelean;  

Analizând documentele menționate anterior, se observă că: 

- I.I. Tepeș David a solicitat diminuarea spațiului închiriat cu o cameră și că SC 

HORTENSIS FARM SRL solicită preluarea acestei camere fiind necesară pentru buna 

funcționare a farmaciei; 

- în urma măsurătorilor efectuate s-a constatat că în raport de terenul ce deservește 

spațiile închiriate există diferente de teren, față de cel închiriat;   

 

Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) raportat 

la art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă modificarea contractelor de închiriere aferente imobilului cu nr. 

cadastral 51011 proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, după cum urmează: 

a) pentru contractul de închiriere nr. 1707/1994, încheiat cu SC HORTENSIS FARM 

SRL,  

se modifică suprafețele închiriate care vor fi de 33,60 mp, curti construcții, și 74 mp, spațiu; 

b) pentru contractul de închiriere nr. 1708/1994, încheiat cu I.I. Tepes Bobescu Liliana, 

se modifică suprafețele închiriate care vor fi de 140 mp, curti construcții, și 76,80 mp, spațiu; 

c) pentru contractul de închiriere nr. 2722/1997, încheiat cu I.I. Tepeș David, se 

modifică suprafața închiriată care va fi de 31 mp, spațiu. 



(2) Prețul chiriilor pentru anul 2020 se actualizează cu indicele de inflație de 4,6%, 

conform comunicatului de presă nr. 17 din 14.01.2019 al Institutului Național de Statistică, 

după cum urmează: 

a) pentru contractul de închiriere nr. 1707/1994, încheiat cu SC HORTENSIS FARM 

SRL,  

pretul chiriei pentru terenul curti construcții este de 0,40 lei/mp, respectiv 13,44 lei/lună, și 

prețul chiriei pentru spațiu este de 1,85 lei/mp, respectiv 136,90 lei/lună; 

b) pentru contractul de închiriere nr. 1708/1994, încheiat cu I.I. Tepes Bobescu Liliana, 

pretul chiriei pentru terenul curti construcții este de 0,54 lei/mp, respectiv 75,60 lei/lună, și 

prețul chiriei pentru spațiu este de 1,79 lei/mp, respectiv 137,47 lei/lună; 

c) pentru contractul de închiriere nr. 2722/1997, încheiat cu I.I. Tepeș David, prețul 

chiriei pentru spațiu este de 1,79 lei/mp, respectiv 55,49 lei/lună; 

 (3) Chiriașul, I.I. Tepes Bobescu Liliana, deoarece nu are cerere pentru modificarea 

suprafeței închiriate va fi notificată ca până cel mai târziu la data de 15.04.2020 să încheie actul 

adițional pentru suprafețele modificate, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere, 

începând cu data de 01.05.2020. 

(4) D-na Topliceanu Aurica, consilier superior în cadrul Compartimentului 

Constabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, va notifica chiriașul de la lin. (3) și va și va întocmi 

actele adiționale, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(5) Se împuternicește Primarul Comunei Bicazu Ardelean, d-nul Bîrsan Constantin 

Ioan, să încheie și să semneze actele adiționale la contractele de închiriere ce intră sub 

incidența prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Primarul comunei Bicazu Ardelean prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în 

vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a 

prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Țepeș Ghibosu Ionel 

 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

Nr. 21 din 31.03.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.03.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți. 

  

 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/


 

                                                                                                                     ANEXA NR. 1  

la HCL nr. 21 din 31.03.2020 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL Nr. ____ 

la contractul nr. ___ din ______ 
 

 

I. Părţile contractante 
1. COMUNA BICAZU ARDELEAN, cu sediul în comuna Bicazu Ardelean, judeţul 

Neamț, cod fiscal 2614414, telefon/fax: 0233 255301, e-mail conlocba@hotmail.com, cont 

virament nr. RO50TREZ49421300250XXXXX deschis la TREZORERIA BICAZ, 

reprezentată legal prin PRIMAR- Birsan Constantin Ioan, în calitate de locator, şi: 

2. SC ________________________________, cu sediul în localitatea 

______________, str. ___________, nr. _________, bl________ap_________, județul Neamț, 

având CIF ____________, cont nr. ______________________, deschis la _____________ 

telefon _______________, reprezentată prin Administrator, _____________________, în 

calitate de locatar, 

 

În baza Hotărârii nr. _____ din data de ________ a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean, încheie prezentul act adițional, prin care stabilesc următoarele: 

 

I. Se modifică  suprafața închiriată după cum urmează: 

a) teren curti construcții ______mp  

b) spatiu ____mp 

II. Pentru anul 2020, pretul chiriei pentru terenul curti construcții este de ____ 

lei/mp, respectiv ____ lei/lună, și prețul chiriei pentru spațiu este de ____ lei/mp, respectiv 

____ lei/lună. 

III. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 

IV. Prezentul act adițional a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte, astăzi, ____________, data semnării lui, la sediul Primăriei  Bicazu 

Ardelean. 

 

                   LOCATOR,                                                                            LOCATAR, 

 COMUNA BICAZU ARDELEAN                                    

                                                                                                                 

                       PRIMAR,                                                                             

            Bîrsan Constantin Ioan                                                             _______________ 

 

 

mailto:conlocba@hotmail.com



