ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1710 din 10.07.1995, încheiat
cu SC PRODUCRIN SRL, și a actualizării redevenței aferente acestui contract
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1228/1990 pentru aprobarea Metodologiei
concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, coroborate cu prevederile legislației modificate și completate succesiv în
materia concesiunilor, respectiv, art. 40 alin. (2) din Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor, apărută ulterior încheierii contractului, art. 68 alin. (2) din H.G. nr. 216/1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor, art. 7 alin. (1) și (3) și art. 70 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică, art. 306 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, precum și Hotărârea nr. 13 din 7 iunie 1995 a Consiliului Local al Comunei
Bicazu Ardelean privind concesionarea unor terenuri, spatii de producție;
Analizând referatul de aprobare nr. 5445 din 30.06.2020 al inițiatorului proiectului de
hotărâre, rapoartele de specialitate nr. 5255 din 22.06.2020 și nr. 5444 din 30.06.2020 al
consilierului, Topliceanu Aurica, din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și
Impozite, raportul de evaluare nr. 259/5438/29.06.2020 al Eval Consulting privind reevaluarea
redevenței, contractul de concesiune nr. 1710 din 10.07.1995, astfel cum a fost modificat prin
actul aditional valabil cu incepere de la 01.01.1998 și actul aditional înregistrat sub nr. 5743 din
08.08.2016, cererea de prelungire a contractului de concesiune formulată de concesionarul
PRODUCRIN S.R.L. înregistrată sub nr. 4261 din 22.05.2020, încheierea de carte funciară nr.
16596 din 01.08.2016 și planul de amplasament al imobilului teren în suprafață de 2.486 mp teren,
categoria curți construcții, înscris în cartea funciară 51139 UAT Bicazu Ardelean cu nr. cadastral
51139, intabulat în cota de 1/1 în favoarea Comunei Bicazu Ardelean în domeniul privat;
Motivat de faptul că executarea, modificarea și încetarea contractului intră sub incidența
legilor sub care a fost încheiat contractul, că prevederile legale aplicabile prevăd posibilitatea de
prelungire a contractului cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, fără ca
durata totală a acestuia să poată depăși 49 ani și observând că durata inițială a contractului de
concesiune a fost de 25 de ani, se impune aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.
1710 din 10.07.1995, încheiat cu SC PRODUCRIN SRL, pe o perioadă de 12 ani și 6 luni, și
actualizarea redevenței conform raportului de evaluare nr. 259/5438/29.06.2020 al Eval
Consulting la valoarea de 1,30 lei/m2/an, respectiv 3.234 lei/an, echivalentul a 668 euro/an;
Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată,
proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g)
raportat la art. 5 cc) 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) Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 1710 din 10.07.1995,
încheiat cu SC PRODUCRIN SRL, pe o perioadă de 12 ani și 6 luni, și actualizarea redevenței la
valoarea de 1,30 lei/m2/an, respectiv 3.234 lei/an, echivalentul a 668 euro/an, conform raportului
de evaluare nr. 259/5438/29.06.2020 al Eval Consulting, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de concesiune nr. 1710 din
10.07.1995 până cel mai târziu la data de 09.07.2020.
(3) Se împuternicește Primarul Comunei Bicazu Ardelean, d-nul Bîrsan Constantin Ioan, să
încheie și să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 1710 din 10.07.1995 ce intră
sub incidența prezentei hotărâri.
Art.2 – Secretarul general al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei
hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, 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,
Doarvoaș Marius Gabriel

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
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NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi
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