
ROMAMA
JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR.27 DIN 14.05,2013

privind aprobarea conttoctel decot cesiine pentru pasune David- Aeercsti si

dptobatea loxei de pasuhot pentru restul de proprietate utilizata de crescatorii de animale
din satul Averesti comuna lon Creanga,jud. Neamt.

Consiliul local al comunei ton CreangS, judetul Neaml, intrunit in sedinta extraordinara;
Examinand referatul intocmit de compartimentul de specialitate , inregistrat la nr.336l din I 1.05.2013 precum $i expunerca de

motive a primarului comunei inregistrate la nr. 3360 din I 1.05.2013 .

Luand act de raportul procedurii imegistrat la r.3229 drn 06.05.2013 prin care se adjudeca ofertantii castigatori

avand ca obiect " Concesionarca islaz lui comunal din pct. Da\)id- Awresti in suprafdta de 70,67 ha " cu o suprafala

totala de 31,00 ha pentru numitii :Rusu Constantin:2 ha,Rusu Constantin Cristinel = 2 ha, Danila Constantin =3 ha,
Podaru Gheorghe = 3 ha, Huci Vasile=5 ha,Nita Liviu= 8 ha,Croitoru Victor=8 ha.

Examinand cercrile crescalorilor de animale din satul Averesti care totalizeaza un numar de l07de capete.
Av6nd in vedere prevederile:

- Legii nr.21311998 privind bunurilr proprietate publicacu modificarile si completarile ulterioare,
- art.s,lit. ) b)) din OUG. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publicacu

modificarile si completarile ulterioare,

- Legli fi.214/2011pentru organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor,
- Legii r.28112009 a Codului civil .

- Legii nr.57112003 privind codul liscal ,titlul [X, cu modificarile si completarile ulterioare sia normelor de aplicare

aprobate prin H.G. N 4412004 cu modificarile si completaile ulterioare

- LeEii nr.213/2006a finantelor publice locale cu modificarile si completadle ulterioare
In temeiul dispoziliilor art.36, alin.(2), lit. ) b, c, d ), alin(4), lit. >fD, alin.(5), lit, >b>, alin.(6), lit. )a)). pct.l8, ale art.45 $i ale

art.l2l fi 123, alin.(l) Si alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administralia publica loca16, republicatd cu modificdrile si
completarile ulterioare:

HOTARASTE :

Art,1 Se aprob6 :

l.Contractul de concesiune nr.3439 din14.05.2013 domnului Rusu Constantin peDtru o suprafata de 2 ha, pasune in pct.

David - Averesti .

2. Contractulde concesiune nr.3440 domnului Rusu Constantin Cristinel pentru o supmfata de 2 ha, pasune in pct. David-
Averesti .

3. Conhactulde concesiune nr.344l domnului Darila Constantin pentru o suprafala de3 ha, pasune in pct. David-Averesti .

4. Contractulde concesiune nr.3442 domnului Podaru Gheorghe pentru o supmfata de 3 ha, pasune in pct. David - Averesti .

5. Contractulde concesiune ff.3443 domnului Huci Vasile pentru o suprafata de 5 ha, pasune in pct, David-Averesti .

6. Contractulde concesiune nr.3444 domnului Nita Liviu pentru o suprafata de 8 ha,pasune in pct. David - Averesti .

7. Conhactulde concesiune nr.3445 domnului Croitoru Victor pentru o suprafata de 8 ha, pasune in pct. David -Averesti.
8. Taxa de pasunat in suma de 34 lei / cap./ an pentru crescato i de animale din satul Averesti, comuna Ion Creanga,
conform tabelului anexa .

Art.2 In momemntul infiintarii asociatiilor crescatorilor de animale, aceastea, vor prelua administrarea suprafetelor de

pasune concesionate de Consiliul local al comunei Ion Creanga cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art,3 Viceprimarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.4 Secretarul comunei, va comunica prezenta institufiilor $i persoanelor interesate.
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RONlANIA
JUDEI'UL NEAMT
COMTINA ION CREANGA
PzuMARtA ION CREANGA
Nr. 3445 din 14.05.2013

CONTRACT DI' CONCESIUNE

Capitolul I. - Pirfile contractante
intre Comuna lon Creangi, cu sediul in loc. lon Creangd, str. [.C.Brdteanu , nr.l05. cod po;tal 617260,
telefon: 0233 780013, fax: 0233780266. reprezentata prin Petrache Gabriel , avind funclia de viceprimar,
contabil Ec. Damian Mihaela, in calitate de concedent, pe de o par1e,

Si

CROITORU VICTOR, cu domiciliul in comuna lon Creangd , sat Ion CreangI, judelul Neam!, avAnd

CNP 1590406272635 , CI seria NT nr.289662, eliberat de SPCLEP Rortan la data de 07.06.2005 pe de

alte parte;

Ladatade 06.05-2013 , Ia sediul concedentului intemeiul Ordonantei de Urgen(i a Guvemului
nr.5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicS, aprobati cu modificdri
prin Legea 2212007, qi a Hotdririi Consiliului Local nr. 27 din 14.05.2013 de aprobare a concesionirii, a

prevederilor Legii nr. 50/1991- Republicat[ - privind autorizarea executArii lucrdrilor de construcfiii, s-a

incheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune
Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea terenului ,

avind categoria de folosinll de piqune David-Avereqti , in suprafald de 8,0 ha din domeniul privat,
situat in comuna Ion Creange, avend urmAtoarele vecinatati:
- Nord - Nita Liviu
- Sud - pasune comunala
- Est - Nita Liviu
- Vest - pasune ,

in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivul concedentului este concesionare pigune in vederea asiguririi pdqunatului animalelor.
(3) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmetoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: care inssamna terenu) impreuna cu toate utiliG,tile edilitare aduse in zoni gi investiliile
realizate in conformitate cu autorizatiile de construcliei
b) bunuri proprii: care inseamnd bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau realizate de

Concesionar gi care, la cxpirarea Contractului, r6mAn in proprietatea acestuia.

Capitolul III. - Termenul
Art.2 - (l) Durata concesiunii este de 25 ani (douSzecigicinci) ani, incepind de la data semnirii
contractului, respectiv 14 ,05.2013 pana la 13.05.2038.
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o pcrioadd egald cu cel multjumAtate
din durata sa initiali.

Capitolul IV. - RedeYenta
Art.3 - (l)Redevenla anuali este de 9l,30 lei /ha./an, adica 730,40 lei/an pentru 8,00 ha pasune.
(2)Redeventa va fi indexatd anual cu rata de inflalie comunicata de cdtre Institutul Na{ional de Statistice

pentru anul anterior.

Capitolul V - Plata Redeventei
Art.4 -(1) Plata redevenfei se lace in contul ConcedentLrlui nr...-, deschis la Trezoreria municipiului
Rornan, sau la casieria Primariei.
(2) Plata se va facc in doui rate egale, pini la 31 martit' ;i respectiv 30 septembrie a anului in curs.

Executarea cu intirziere a acestei obligatii conduce la plata penalitatilor de intArziere, conform dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitolul VI. - Drepturile p:ir{ilor
Drepturile concesionarului
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Art. 5 - (l) Concesionarul are dreptul de a exploata, in rrod direcl, pe riscul ;i pe rdspunderea sa, bunurile
proprietate publici ce fhce obiectrrl contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului ;i obiectivelor stabilite dc pd(i prin contractul de concesiune.
Drepturile concodentului
Am. 6 - (l) Concedentul are dreplul sd inspectezc bunurile conccsionatc, r,erific6nd respectarea obligaliilor
asumate de concesionar.
(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabili a concesionarului cu 5 zile Iucritoare anterior
efectuarii controlului.
(3) Concedentul are dreptul sd modifice in nrod unilateral paftea reglementari a contractului de concesiune,
din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

Capitolul V[. - Obliga{iile pir!ilor
Obliga!iile concesionarului
Art. 7 - ( I ) Concesionarul este obligat sd asieure exploatarea in regim de continuitate gi de permanenli a

bunurilor proprietate publici care fac obiectul col')cesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de cetre concedent.
(2) Concesionarul este obligat si foloseasci in mod direct bunurile, care face obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat se pleteascA redeventa Ia termenele stabilite prin prezentul contract.
(5) La incetarea contractului de concesiune prin aj ungere la termen concesionarul este obligat si restituie
concedentului, in deplinl proprietate, bunurile de retur, in nrod gratuit Ei libere de orice sarcini.
(6) Concesionarul este obligat sd continue exploatarea bunului, irr noile condilii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2);i (3) din prezentul contract de concesiune.
(7)Concesionarul este obligat si foloseasci bunul concesionat, conform destinaliei stabilite prin contract si
sa obtinA toate avizele necesare prevezute de lege qi de actele normative in vigoare, eventualele schimbari
de destina{ie nu sunt permise.
(8) Concesionarul este obligat sa nu inchirieze 5i sI nu constituie garan{ii reale asupra bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
(9) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzAnd fo(a

majora ti cazul fortuit, concesionarul este obligat sd asigure continuitatea exploatirii, in conditiile stipulate
in contract, pdni la preluarea acesteia de cdtre concedent.
(10) In termen de 90 de zile de la data incheierii contmctului de concesiune,concesionarul este obligat sa
depuna, cu titlu de garantie, o suma de 365,20 lei , reprezentAnd 5002 din suma datorate concedentului cu
titlu de redevenli pentru primul an de activitate.
Obligatiile concedentului
Art. 8 - (l) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreplul si modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afard de cazurile
prevlzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat se notifice concesionarului aparitia oricdror imprejurlri de natur[ sa aducA
atingere drepturilor concesionarulu i .

(4) Concedentul este obligat sd predea terenul cc constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, in
termen de 5 zile de la incheierea contractului.

Capitolul IX. - incetarea contractului de concesiune
Art.9 - ( I ) Prezentul contract de concesiune inceteazl in urmdtoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilile in contract, dacd D64ile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nalional sau local o irnpune, prin denunlarea unilaterald de c[tre concedent, in
caz de dezacord fiind competenta iustanla de judecata;
c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligatiilor contractuale de citre concesionar, contractul se
reziliazd de plin drept, liri a fi necesar6 intervertia vreunei instan[e j udecAtoreqti, notificarea sau orice alti
formalitate. Cu toate acestea concesionarul il va,lespdgubi pe concedent;
d) Ia disparilia, dintr-o cauzd de forti majord, a t unului concesionat sau in cazul irnposibilitetii obiective a
concesionarului de al exploata, prin renuntare, f rrd plata unei despdgubiri;
e) in cazul situaliei de la lit. d) cele semralate dc concesionar se vor identifica de c6tre o conisie formata
din rcprezentanlii Consiliul local Ion Creangi , rr delegali ai sen,iciilor de specialitate !i reprezentanli ai
concesionarului carc vor hotdr6 asLtp|a conti:ruir i sau incetlrii contractului in caz de for{d ntaj orir.
(2) La incetarea, din orice cauzi- a ( i)ntractului . c concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar
in derularea concesirtnii vor fi repanrzate dup6 ci lr urnieaze:



-0:t -

a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II. art. I , alin 3. lit. a, care care revin de plin drept. gratuit qi libere
de orice sarcini concedentului, la expirarea contlactului de concesitrne;
(3) Contractul de concesiune va fi incheiat in lirnba rom5n6, in doui exenrplare, cite unul pentru fiecare

parte.

Capitolul IX, - Clauze contractuale rcferitoare la implrtirea responsabiliti{ilor dc
mediu in(re conccdenl $i concesiooar
Art. I0 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat sd asigure respectarea normelor de protectie a
mediului, confomr O.U.G. nr. 195/2005, aprobati prin Legea nr. 265/2006 - pentru aprobarea Ordonan(ei
de ureenld a Guvernului nr. 19512005 privind protec{ia mediului, cu modificirile ulterioarc.

Capitolul X, - Rlspunderea contractuali
Art. 11 - Nerespectarea de cltre pirtile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage rispunderea contactuale a pdrlii in culp6.
a) majoririle de intirziere, care se datoreaze pentru neplata la termenele scadente sau in cuantumurile
stabilite, a redevenlei. Majordrile de intarziere se determini prin aplicarea procentului legal asupra
debitului, cumulat, pe fiecare zi de intarziere, a plAlii acestuia. Majordrile de intarziere se calculeaz[ si se
incaseazd de drept firl prealabila notificare.
b) daune interese, reprezinta paguba efectivi gi c6gtigul nerealizat;

Capitolul XI. - Litigii
Art- l2 - ( I ) Orice disputi, controverca sau pretenlie care ar putea rezulta din sau in legaturd cu incheierea ,
interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului contract va fi solu{ionatd de cStre pe(i pe cale
amiabild.
(2) in ipoteza in care pA(ile nu ajung la o solulie pe cale amiabilf, solutionarea litigiilor de orice fel ce
decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeazd potrivitLegii contenciosului
administrativ nr.5 5412004, cu modificirile ulterioare.

Capitolul XII - Alte clauze
(l) Orice clauz6 din prezentul contract se poate nrodifica prin act aditional, cu acordul pirttilor
contractante;

Capitolul XIII. - Definilii
Art. l4 - (l) Prin fo4d majord, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
extemA cu caracter exceplional, flri relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insugiirile sale naturale,
absolut invincibil6 qi absolut imprevizibili.
(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurdri care au intervenit $i au condus la producerea prejudiciului
gi care nu implicd vinovlfia pazniculuij uridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fo4ei majore.
(3) Prin penalitlli legale se intelege suma rezultatd prin aplicarea cotei majoririlor de intArziere stabiliti
prin hoterare de guvern pentru neplata la termen a obligaliilor bugetare, constand in impozite, taxe qi alte
sume, care reprezintd, potrivit legii, resurse financiare publice.

Prezentul contract d€4€nc&siune a fost incheiat in 2 ( dou6 ) exemplare originale..:.' .! )i\,,; I

CONCESIONAR
Croitoru Victor

Avizat ptr.legalitate
SECRETAR
Niti Mihaela

0f
I

Petrache Gabrid{';.l
'i..r..r: :.:-::,.i]::

CONTABIL , J<5iJ4-

Damian Mihaela ff,fgt
YJ



ROMANIA
ruDETUL NEAMT
COMT'NA ION CREANGA
PRIMAzuA ION CREANGA
Nr.3444 din 14.05.2013

CONTRACT DE CONCESIUNE

9apitolul I. - PE4ile contractante
Intre Comuna Ion Creangi, cu sediul in loc. Ion Creang6, str. i.C.BrAteanu, nr.l05, cod poEtal 617260,
telefon: 0233 780013, fax: 0233780266, reprezentata prin Petrache Gabriel , avdnd funclia de viceprimar.
contabil Ec. Damian Mihaela , in calitate de concedent, pe de o parte,

Si
NITA L[VIU , cu domiciliul in comuna Ion Creangd , sat Izvoru, judeful Neam1, avAnd CNP
1660815272626, CI seria NT nr.424601, eliberat de SPCLEP Roman la data de 14.02.2008 pe de alti
parte;

La datade 06.05.2013,Ia sediul concedentului in temeiul Ordonanlei de Urgen!6 a Guvemului
nr.5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public6, aprobati cu modificlri
prin Legea 2212007, qi a Hotlririi Consiliului Local nr. 27 din 14.05.2013 de aprobare a concesion6rii, a
prevederilor Legii nr. 50/1991- Republicati - privind autorizarea executirii lucrS.rilor de constructtii, s-a
incheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune
Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea terenului ,

avind categoria de folosinli de p69une David-Avereqti , in suprafa|6 de 8, 0 ha din domeniul privat,
situat in comuna Ion Crean96, avAnd urm[toarele vecin6ta.ti:
- Nord - padure O.S.Roman
- Sud - terenuri arabile
- Est - rest pasune primarie
- Vest - Danila Constantin
in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivul concedentului este concesionare pdqune in vederea asigurdrii pdqunatului animalelor .

(3) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmdtoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: care inseamnA terenul impreuna cu toate utilitAlile edilitare aduse in zona Si investitiile
realizate in conformitate cu autorizatiile de constructie;
b) bunuri proprii: care inseamni bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau realizate de
Concesionar gi care, la expirarea Contractului, r6mdn in proprietatea acestuia.

Capitolul III. - Termenul
Art. 2 - (l) Durata concesiunii este de 25 ani (douizeciqicinci) ani, incepdnd de la data semnlrii
contractului, respectiv 14.05.2013 pana la 13.05.2038
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadi egalI cu cel multjumdtate
din durata sa initrial6.

Capitolul IV. - Redeventa
Art. 3 - (l) Redeven{a anual[ este de 91,3 lei / ha /an, adica 730,40 leil an pentru 8 hectare pasune.
(2)Redeventa va fi indexat[ anual cu rata de inflalie comunicat6 de citre Institutul National de Statisticd

pentru anul anterior.

Capitolul V - Plata Redeventei
Art.4 - ( 1) Plata redeven{ei se face in contul Concedentului nr.-, deschis la Trezoreria municipiului Roman,
sau la casieria Primariei.
(2) Plata se va face in douA rate egale, pAn6 la 3l martie si respectiv 30 septembrie a anului in curs.
Executarea cu interziere a acestei obligatii conduce la plata penalitalilor de intdrziere, conform dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitolul VI. - Drepturile pir(ilor
Drepturile concesionarului
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Art. 5 - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul qi pe rispunderea sa, bunurile
proprietate publici ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi gi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului gi obiectivelor stabilite de p6(i prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului
Art. 6 - (1) Concedentul are dreptul sA inspecteze bunurile concesionate, verificind respectarea obliga{iilor
asumate de concesionar.
(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabi16 a concesionarului cu 5 zile lucritoare anterior
efectulrii controlului.
(3) Concedentul are dreptul si modifice in mod unilateral partea reglementar6 a contractului de concesiune,
din motive exceplionale legate de interesul nalional sau local.

Capitolul VII. - Obligatiile pirtilor
Obligaliile concesionarului
Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat sI asigure exploatarea in regim de continuitate gi de permanenld a

bunurilor proprietate publici care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.
(2) Concesionarul este obligat sd foloseasci in mod direct bunurile, care face obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sA plAteascl redevenJa la termenele stabilite prin prezentul contract.
(5) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat s6 restituie
concedentului, in deplini proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.
(6) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, in noile condifli stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) qi (3) din prezentul contract de concesiune.
(7) Concesionarul este obligat si foloseasci bunul concesionat, conform destina{iei stabilite prin contract si
sA obtine toate avizele necesare prevezute de lege gi de actele normative in vigoare, eventualele schimbiri
de destinatie nu sunt permise.
(8) Concesionarul este obligat si nu inchirieze;i s6 nu constituie garanlii reale asupra bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
(9) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzdnd folta
majord gi cazul fortuit, concesionarul este obligat si asigure continuitatea exploat6rii, in condi-tiile stipulate
in contract, pAn6 la preluarea acesteia de citre concedent.
(t0) In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat sd
depuna, cu titlu de garantie, o suma de 365 ,20 reprezentAnd 50o% din suma datoratd concedentului cu titlu
de redevenli pentru primul an de activitate.
Obligatiile concedentului
Art. 8 - (l) Concedentul este obligat se nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sf, modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afard de cazurile
prevdzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat si notifice concesionarului aparitia oriciror imprejuriri de naturi se aduce
atingere drepturilor concesionarului.
(4) Concedentul este obligat sd predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, in
termen de 5 zile de la incheierea contractului.

Capitolul IX, - incetarea contractului de concesiune
Art.9 - (l) Prezentul contract de concesiune inceteaz6 in urmdtoarele situalii;
a) la expirarea duratei stabilite in contract, daci pe4ile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunlarea unilaterald de cAtre concedent, in
caz de dezacord fiind competent6 instanla de judecat6;

c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligaliilor contractuale de cd.tre concesionar, contractul se
reziliazd de plin drept, firi a fi necesara interven[ia vreunei instan!e j udecitore;ti, notificarea sau orice altd
formalitate. Cu toate acestea concesionarul il va despdgubi pe concedent;
d) la disparitia, dintr-o cauze de fo4a majord, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitf,lii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, {dri plata unei desp6gubiri;
e) in cazul situaliei de la Iit. d) cele semnalate de concesionar se vor identifica de cdtre o comisie fonnatd
din reprezentanlii Consiliul local Ion Creangi cu delegali ai serviciilor de specialitate $i reprezentanti ai
conces ionarului care vor hotdra asupra continu6rii sau incetirii contractului in caz de forti maj o16.
(2) La itcetarea, din orice cauzd, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar

in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeazi:
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a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, a rt. I , alin 3, I it. a, care care revin de plin drept, gratuit gi liberc
de orice sarcini concedentului, la expirarea cerntractului de concesiunc;
(3) Contractul de concesiune va fi incheiat irr limba romani, in doud exemplare, cite unul pentru fiecare

parte.

Capitolul IX. - Clauze contractuale referitoare la impirlirea responsabilitifilor de
mediu intre concedent qi concesionar
Art. l0 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat sd asigure respectarea normelor de proteclie a

mediului, conform O.U.G. nr. 19512005, aprobati prin Legea nr.265/2006 - pentru aprobarea Ordonanlei
de urgen{i a Guvemului nr. 19512005 privind proteclia mediului, cu modificdrile ulterioare.

Capitolul X. - Rispunderea contractuald
Art. I I - Nerespectarea de catre pa4ile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de

concesiune atrage respunderea contractuala a plrtii in culpA.
a) major[rile de intdrziere, care se datoreaz4 pentru neplata la termenele scadente sau in cuantumurile
stabilite, a redevenlei. Major6rile de intarziere se determine prin aplicarea procentului legal asupra
debitului, cumulat, pe fiecare zi de intarziere, a pl5lii acestuia. Majordrile de intarziere se calculeazi qi se

incaseazl de drept {Z16 prealabila notificare.
b) daune interese, reprezintd paguba efectivl gi cAqtigul nerealizat;

Capitolul XI. - Litigii
Art. 12 - (l) Orice dispuU, controversf, sau pretenlie care ar putea rezulta din sau in legaturA cu incheierea,
interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului contract va fi solu{ionati de citre pdrti pe cale
amiabile.
(2) in ipoteza in care p6(ile nu ajung la o solu{ie pe cale amiabild solulionarea litigiilor de oricc fel ce
decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeazd patrivit Legii contenciosului
administrativ nr.5 5412004, cu modificirile ulterioare.

Capitolul XII - Alte clauze
(1) Orice clauzi din prezentul contract se poate modifica prin act adilional, cu acordul pdrtlilor
contractante;

Capitolul XlI. - Definifii
Art. l4 - (1) Prin forfd major6, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
extemA cu caracter excepfional, fird relalie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insuqiirile sale naturale,
absolut invincibil6 ;i absolut imprevizibil6.
(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejuriri care au intervenit gi au condus la producerea prejudiciului
gi care nu implici vinov6{ia pazniculuijuridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fo4ei majore.
(3) Prin penalitdfi legale se intelege suma rezultati prin aplicarea cotei majoririlor de intarziere stabilite
prin hotirire de guvem pentru neplata la termen a obligaliilor bugetare, constand in impozite, taxe gi alte
sume, care reprezinti, potrivit legii, resurse financiare publice.

Prezentul conffact de concesiune a fost incheiat in 2 ( dou[ ) exemplare originale.

CONCESIONAR
Nitn Lir;iu

Ii;
llir

Avizat ptr.legalitate
SECRETAR
Ni{6 Mihaela
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMt]I\A lON CREANGA
PruMARLA ION CREANGA
Nr.3443 din 14.05.2013

CONTRACT DE CONCESII]NE

9apitolul I. - P5rlile contractante
Intre Comuna Ion Creangl , cu sediul in loc. ion Creanga, sh. I.C.Br6teanu , nr.105, cod poqtal 617260,
telefon: 0233 780013, fax: 0233780266, reprezentate prin Petrache Gabriel , avAnd funcfia de viceprimar,
contabil Ec. Damian Mihaela, in calitate de concedent, pe de o parte,

Si
IIUCI VASILE, cu domiciliul in comuna Ion Creang6, sat lon Creanga, judelul Neam!, avind CNP
1460323272651, CI seria NT nr. 361947, eliberat de SPCLEP Roman la data de 15.01.2007 pe de altd
parte;

La data de 06.05.2013, la sediul concedentului in temeiul Ordonanfei de Urgenli a Guvemului
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publici, aprobata cu modificari
prin Legea 2212007, $i a HotArarii Consiliului Local nr. 27 din 14.05.2013 de aprobare a concesionlrii, a
prevederilor Legii nr. 50/1991- Republicatd - privind autorizarea execut5rii lucrdrilor de construcllii, s-a
incheiat prezentul contracl de concesiune.

Capitolul IL - Obiectul contractului de concesiune
Art. I - (l) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea terenului ,
av6nd categoria de folosinld de pd;une David-Averegti, in suprafald de 5,0 ha din domeniul privat,
situat in comuna Ion Creange, avand urmitoarele vecinltali:
- Nord - padure stat, O.S.Romarr
- Sud - terenuri arabile
- Est - Danila Constantin
- Vest - pasune devalmasie
in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivul concedentului este concesionare pigune in vederea asiguririi paqunatului animalelor .

(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmEtoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: care inseamna terenul impreuna cu toate utilitelile edilitare aduse in zoni qi investiliile
realizate in conformitate cu autorizaliile de construclie;
b) bunuri proprii: care inseamnd bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau realizate de
Concesionar qi care, la expirarea Contractului, raman in proprietatea acestuia.

Capitolul III. - Termenul
Art. 2 - (l) Durata concesiunii este de 25 ani (douizecigicinci) ani, incepAnd de la data semnirii
contractului, respectiv 14.05.2013 pana la data de 13.05.2038
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit penku o perioadi egal6 cu cel multjumetate
din durata sa initriala.

Capitolul IV. - Redeventa
Art.3 - (l)Redeventa anual5 este de 91,3 lei /ha/an,adica 456,5 lei /an pentru 5 ha.
(2)Redeventa va fi indexati anual cu rata de inflafie comunicata de cAtre Institutul National de Statistici
pentru anul anterior.

Capitolul V - Plata Redevent€i
Art.4 - ( 1) Plata redeventei se face in contul Concedentului nr. -, deschis la Trezoreria municipiului
Roman, sau la casieria Primariei.
(2) Plata se va face in doue rate egale, pAnd la 3l martie qi respectiv 30 septembrie a anului in curs.
Executarea cu intarziere a acestei obligalii conduce la plata penalitalilor de intdrziere, conform dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitolul \rI. - Drepturile pirfilor
Drepturile concesionarului
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Art. 5 - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul qi pe rbspunderea sa, bunurile
proprietate publici ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi gi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului ;i obiectivelor stabilite de p6(i prin contractul de concesiune.
Drepturile conccdentului
Art. 6 - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionaie, verificind respectarea obligaliilor
asumate de concesionar.
(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabili a concesionarului cu 5 zile lucr6toare anterior
efectuirii controlului.
(3) Concedentul are dreptul sd modifice in mod unilateral partea reglementard a contractului de concesiune,
din motive exceplionale legate de interesul na{ional sau local.

Capitolul VII. - Obliga(iile pir(ilor
Obligafiile concesionarului
Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea in regim de continuitate gi de permanenli a
bunurilor proprietate publicl care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de c6tre concedent.
(2) Concesionarul este obligat sA foloseascd in mod direct bunurile, care face obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sd plAteascd redeventa la termenele stabilite prin prezentul contract.
(5) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat se restituie
concedentului, in deplinf, proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit qi libere de orice sarcini.
(6) Concesionarul este obligat se continue exploatarea bunului, in noile condilii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) gi (3) din prezentul contract de concesiune.
(7)Concesionarul este obligat s[ foloseascd bunul concesionat, conform destinatiei stabilite prin contract si
sI obtind toate avizele necesare prevlzute de lege si de actele nonnative in vigoare, eventualele schimbdri
de destinalie nu sunt permise.
(8) Concesionarul este obligat sE nu inchirieze qi sa nu constituie garantii reale asupra bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
(9) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand for,ta

majori qi cazul fortuit, concesionarul este obligat se asigure continuitatea exploatdrii, in condiliile stipulate
in contract, p6nd Ia preluarea acesteia de citre concedent.
(10) in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat si
depuna, cu titlu de garantie, o suma de 228,25 lei , reprezentind 500% din suma datorata concedentului cu
titlu de redeven{i pentru primul an de activitate.
Obligatiile concedentului
Art. 8 - (1) Concedentul este obligat si nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afari de cazurile
prev5zute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparilia oriciror imprejurlri de naturl s[ aducl
atingere drepturilor conces ion aru lu i.
(4) Concedentul este obligat sa predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, in
termen de 5 zile de la incheierea contractului.

Capitolul IX. - incetarea contractului de concesiune
Art.9 - (1) Prezentul contract de concesiune inceteazl in urmitoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, dace pa4ile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
condi{iile legii;
b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunlarea unilaterald de c6tre concedent, in
caz de dezacord fiind competenti instanta dejudecatd;
c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligaliilor contractuale de cltre concesionar, contractul se

reziliaz6 de plin drept, f[re a fi necesare intervenlia vreunei instanfejudecdtoregti, notificarea sau orice alti
formalitate. Cu toate acestea concesionarul il va despdgubi pe concedent;
d) la dispariJia. dintr-o cauzi de fo4e majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilit[1ii obiective a

concesionarulLri de aJ expkrata, prin renunlare, {Eri plata unei despdgubiri:
e) in cazul sitr.ratiei de la lit d) cele semnalate de concesionar se yor identifica de citre o comisie formatd
din reprezentanlii Consiliul local Ion Creangi cu delegali ai serviciilor de specialitate si reprezentanli ai
concesionarulrr i care vor hotara asupra continu[rii sau incetdrii contractului in caz de for16 majori.
(2) La incetarca, din orice tauzd, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar

in derularea corrcesiunii vor lt repartizate dup:a cum urrleaze:
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a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. a, care care revin de plin drept, gratuit gi libere
de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune;
(3) Contractul de concesiune va fi incheiat in limba romind, in doui exemplare, cAte unul pentru fiecare

parte.

capitolul rX. - clauze contractuale referiroare Ia imprrlirea responsabilitrlitor de
mediu intre concedent gi concesionar
Art' 10 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat s[ asigure respectarea normelor de protec]ie a
mediului, conform O.U.G. nr. 19512005, aprobatd prin Legea nr.26512006 pentru aprobarea Ordonanlei
de urgen.tE a Guvemului nr. 195/2005 privind proteclia mediului, cu modificdrile ulterioare.

Capitolul X. - Rlspunderea contractuali
Art' 11 - Nerespectarea de cAtre p6rtile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage rispunderea contractuala a pe(ii in culpA.
a) major[rile de intArziere, care se datoreazd pentru neplata la termenele scadente sau in cuantumurile
stabilite,. a redevenlei. Majoririle_de intarziere se determinr prin aplicarea procentului legal asupra
debitului, cumulat, pe frecare zi de intarziere, a pl[1ii acestuia. Majordrile de intarziere se-calculeaza si se
incaseazd de drept ffrd prealabila notificare.
b) daune interese, reprezinti paguba efectivi gi ciqtigul nerealizat;

Capitolul XI. - Litigii
Art. 12 - (1) Orice disputl, controversa sau pretentie care ar putea rezulta din sau in legatur6 cu incheierea,
interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului conhact va fi solulionatd ie cihe pd(i pe cale
amiabili.
(2) in ip_oteza in care pirfile nu ajung la o solulie pe cale amiabila solulionarea litigiilor de orice fel ce
decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeazd potrivit LeEii contenciosului
administrativ nr.5 5412004, at modificdrile ulterioare.

Capitolul XII - AIte clauze
(1) orice clauzi din prezentul contract se poate modifica prin act aditional, cu acordul part_tilor
contractante;

Capitolul XIII. - Definilii
Art. 14 - (1) Prin fo4A majore, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
exteme cu caracter exceplional, flri relalie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusiirile saie naturale,
absolut invincibili qi absolut imprevizibili.
(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejuriri care au intervenit gi au condus la producerea prejudiciului

!i:g? n, implici vinovrlia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristiciie fo4ei majora
(3) Prin penatitdli legale se intelege suma rezultatl prin aplicarea cotei majorlrilor de intArziire stabilita
prin hotdrdre de guvern pentru neplata la termen a obligaliilor bugetare, const6nd in impozite, taxe ;i alte
sume, care reprezintd, potrivit legii, resurse financiare publice.

Prezentul

CON
VICEP
Petrache

Avizat ptr.legalitate
SECRETAR
Nili Mihaela

&\i

a fost incheiat in 2 ( doua ) exemplare originale.I+:



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PzuMARLA ION CREANGA
Nr. 3442 din 14.05.2013

CONTRACT DE CONCESIUNE

Capitolul I. - Pirlile contractante
Intre Comuna Ion Creangl , cu sediul in loc. Ion Creangi, str. I.C.Brateanu, nr.l05, cod poqtal 617260,
telefon: 0233 780013, fax: 0233780266, reprezentat6 prin Petrache Gabriel , avAnd funclia de viceprimar.
contabil Ec. Damian Mihaela , in calitate de concedent, pe de o parte,
Si
PODARIU GHEORGHE, cu domiciliul in comuna Ion Creangi, sat Ion Creangi, jude[ul Neamt,
avdnd CNP 167 0403272671, CI seria NT nr. 588068, eliberat de SPCLEP Roman Ia data de29.06.2011
pe de altA parte;

La data de 06.05.2013 , Ia sediul concedentului in temeiul Ordonan{ei de Urgen}i a Guvernului
nr.5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publici, aprobati cu modificiri
prinLegea22l2007, ;i a Hotlrdrii Consiliului Local nr.27 din 14.05.2013 de aprobare a concesionirii, a
prevederilor Legii nr. 50/1991- Republicatl - privind autorizarea executirii lucririlor de construcftii, s-a

incheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul U. - Obiectul contractului de concesiune
Art. I - ( l) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea terenului ,
avdnd categoria de folosinld de p6;une David-Averegti, in suprafali de 3,0 ha din domeniul privat,
situat in comuna Ion Creangi, avdnd urmitoarele vecinitali:
- Nord - parau
- Sud - terenuri arabile
- Est - Rusu Constantin
- Vest - pasune devalmasie,
in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivul concedentului este concesionare piqune in vederea asigurf,rii pEqunatului animalelor .

(3) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmi.toarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: care inseamnd terenul impreuna cu toate utilitatile edilitare aduse in zoni 9i investiliile
realizate in conformitate cu autorizatiile de constructie;
b) bunuri proprii: care inseamni bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau realizate de

Concesionar gi care, la expirarea Contractului, rrman in proprietatea acestuia.

Capitolul III. - Termenul
Art. 2 - (l) Durata concesiunii este de 25 ani (doudzecigicinci) ani, incepdnd de la data semndrii
contractului, respectiv 14.05.2013 pana la 13.05.2038
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egal6 cu cel multjumdtate
din durata sa iniiialS.

Capitolul IV. - Redeventa
Art.3 - (l)Redeven(a anual5 este de 91,30 lei /ha.lan, adica273,90 lei i an pentru 3 ha pasune.
(2)Redeventa va fi indexatd anual cu rata de inflafie comunicatA de cetre Institutul National de Statisticd
pentru anul anterior.

Capitolul V - Plata Redeventei
Art.4 - ( I ) Plata redevenfei se face in contul Concedentului nr-, deschis la Trezoreria municipiului Roman,
sau la casieria Primariei.
(2) Plata se va face in douS rate egale, pind la 31 martie Ei respectiv 30 septembrie a anului in curs.
Executarea cu intArziere a acestei obligaliiconduce la plata penalitafilor de intirziere, conform dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitolul VI. - Drepturile pIr{ilor
Drepturile concesionarului
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Art. 5 - (l) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul gi pe rdspunderea sa, bunurile
proprietate publici ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi gi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiurrii,
potrivit naturii bunului Ei obiectivelor stabilite de pirfi prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului
Art. 6 - (l) Concedentul are dreptul sA inspecteze bunurile concesionate, verificind respectarea obligaliilor
asumate de concesionar.
(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabil6 a concesionarului cu 5 zile lucrdtoare anterior
efectuerii controlului.
(3) Concedentul are dreptul s6 modifice in mod unilateral partea reglementari a contractului de concesiune,
din motive exceplionale legate de interesul nalional sau local.

Capitolul VIL - Obligaliile pErlilor
Obliga{iile concesionarului
Aft. 7 - (1) Concesionarul este obligat sA asigure exploatarea in regim de continuitate;i de permanenla a

bunurilor proprietate publicd care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de cdtre concedent.
(2) Concesionarul este obligat se foloseasce in mod direct bunurile, care face obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sf, pliteascl redevenla [a termenele stabilite prin prezentul contract.
(5) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere [a termen concesionarul este obligat si restituie
concedentului, in depline proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit gi libere de orice sarcini.
(6) Concesionarul este obligat sA continue exploatarea bunului, in noile condilii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art.6 alin. (2) qi (3) din prezentul contract de concesiune.
(7)Concesionarul este obligat s6 foloseasc6 bunul concesionat, conform destinaliei stabilite prin contract si
sd obtini toate avizele necesare prevazute de lege si de actele normative in vigoare, eventualele schimbdri
de destinalie nu sunt permise.
(8) Concesionarul este obligat si nu inchirieze $i sA nu constituie garanlii reale asupra bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
(9) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzdnd forla

major6 gi cazul fortuit, concesionarul este obligat sd asigure continuitatea exploatirii, in condiliile stipulate
in contract, p6n6 la preluarea acesteia de citre concedent.
(10) in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligal se
depuna, cu titlu de garantie, o suma de 136,95 lei , reprezentAnd 50o% din suma datoratd concedentului cu
titlu de redevenJi pentru primul an de activitate.
0bligatiile concedentului
Art. 8 - (l) Concedentul este obligat si nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul si modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afard de cazurile
prevdzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat s6 notifice concesionarului aparilia oricdror imprejuriri de naturS si aduc6
atingere drepturilor concesionarului.
(4) Concedentul este obligat si predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, in
termen de 5 zile de la incheierea contractului.

Capitolul IX. - incetarea contractului de concesiune
Art.9 - (l) Prezentul contract de concesiune inceteazl in urmdtoarele situagii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, dacd pdrtile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denunlarea unilaterali de citre concedent, in
caz de dezacord fiind competenti instanfa dejudecatd;
c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligaliilor contractuale de cdtre concesionar, contractul se

reziliazA de plin drept, fdri a fi necesarA interventia vreunei instante judecitoregti, notificarea sau orice altd
formalitate. Cu toate acestea concesionarul il va desplgubi pe concedent;
d) la dispari{ia, dintr-o cauz[ de fo(6 majo16, a bunului concesionat sau in cazul imposibilit6lii obiective a

concesionarului de a-l exploata, prin renunfare, fArd plata unei despdgubiri;
e) in cazul situaliei de la lit. d) cele semnalate de concesionar se vor identifica de citre o comisie format6
din reprezentanjii Consiliul local lon Creangd cu delegali ai serviciilor de specialitate si reprezentanti ai
concesionarului care vor hotdr6 asupra continuirii sau incetirii contractului in caz de fo(6 majo16.
(2) La incetarea, din orice cauzl, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar

in derularea concesiunii vor fi repartizate dupl cum urmeazA:
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a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, art. 1 , alin 3, lit. a, care care revin de plin drept, gratuit qi libere
de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune;
(3) Contractul de concesiune va fi incheiat in linrba romini, in doui exemplare, cite unul pentru fiecare

parte.

Capitolul IX. - Clauze contractuale referitoare la implr{irea responsabilitd(ilor de
mediu intre concedent qi concesionar
Art. 10 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat si asigure respectarea normelor de protectie a
mediului, conform O.U.G. nr. 19512005, aprobata prin Legea nr. 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanlei
de urgenli a Guvernului nr. 19512005 privind proteclia mediului, cu modificdrile ulterioare.

Capitolul X. - Rlspunderea contractuali
Art. 11 - Nerespectarea de citre pdrlile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage rispunderea contractuala a pi(ii in culp5.
a) majoririle de intdrziere, care se datoreaz[ pentru neplata la termenele scadente sau in cuantumurile
stabilite, a redevenlei. Majorlrile de intarziere se determini prin aplicarea procentului legal asupra
debitului, cumulat, pe fiecare zi de intarziere, a pldtii acestuia. Majoririle de intarziere se calculeazf, gi se

incaseazd de drept frri prealabila notificare.
b) daune interese, reprezinti paguba efectivl gi cdqtigul nerealizat;

Capitolul XI. - Litigii
Art. 12 - (1) Orice disputi, controversi sau pretenlie care ar putea rezulta din sau in legaturd cu incheierea ,
interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului contract va fi soluJionatd de c6tre p6r-ti pe cale
amiabil6.
(2) in ipoteza in care par.tile nu ajung la o solulie pe cale amiabill solulionarea litigiilor de orice fel ce
decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeazd potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificirile ulterioare.

Capitolul XII - Alte clauze
(1) Orice clauz[ din prezentul contract se poate modifica prin act adilional, cu acordul p6rtlilor
contractante;

Capitolul XIIL - Defini{ii
Art. 14 - (1) Prin fo46 majo16, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
externe cu caracter excepfional, fZrE. relalie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insuqiirile sale naturale,
absolut invincibili qi absolut imprevizibil[.
(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurdri care au intervenit qi au condus la producerea prejudiciului

;i care nu implic6 vinovdlia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile for{ei majore.
(3) Prin penalit6!i legale se intelege suma rezultati prin aplicaj:ea cotei majordrilor de intdrziere stabilitd
prin hotdrAre de guvem pentru neplata [a termen a obligaliilor bugetare, constAnd in impozite, taxe qi alte
sumer care reprezintl, potrivit legii, resurse financiare publice.

Prezentul a fost incheiat in 2 (douA) exemplare originale.
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ROMANIA
JUDETUL NEAM'I
COML]NA ION CREANGA
PzuMARIA ION CREANGA
Nr. 3441 din 14.05.2013

CONTRACT DE CONCESIIJNE

Capitolul I. - Pirtile contractante
Intre Comuna Ion Creangi, cu sediul in loc. lon Creangd, str. I.C.Brateanu, nr.105, cod pogt al 617260,
telefon: 0233 780013, fax: 0233780266, rcprezentatA prin Petrache Gabriel , av6nd funclia de viceprimar,
contabil Ec. Damian Mihaela , in calitate de concedent, pe de o parte,
Si
DANILA CONSTANTIN , cu domiciliul in comuna lcugeqti , sat lcu$e$ti, judehrl Neam!, avind CNP
1620702272677 , CI seria NT nr.278676, eliberat de Mun. Roman la data de 15.03.2005 pe de altA
parte;

La data de 06.05.2013 , la sediul concedentului in temeiul Ordonantei deUrgentia Guvernului
r.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public6, aprobat6 cu modificlri
ptinLegea 2212007, qi a Hotererii Consiliului Local nt.27 din 14.05.2013 de aprobare a concesionarii, a
prevederilor Legii nr. 50/1991- Republicati - privind autorizarea executirii lucririlor de constructtii, s-a
incheiat prezentul contracl de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune
Art. I - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea terenului ,
avend categoria de folosin{5 de plgune David-Averegti . in suprafatd de 3,0 ha din domeniul privat,
situat in comuna Ion Creanga, avdnd urmitoarele vecinitali:
- Nord - padure
- Sud - pasune
- Est - Nita Liviu
- Vest - Huci Vasile ,
in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivul concedentului este concesionare pd;une in vederea asiguririi p6qunatului animalelor.
(3) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmltoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: care inseamnd terenul impreuna cu toate utilitalile edilitare aduse in zond ti investitiile
realiz,ate in conformitate cu autorizatiile de construclie;
b) bunuri proprii: care inseamni bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau realizate de
Concesionar qi care, la expirarea Contractului, r5.m6n in proprietatea acestuia.

Capitolul IfI. - Termenul
Art. 2 - (1) Durata concesiunii este de 25 ani (doulzecigicinci) ani, incepind de la data semnIrii
contractului, respectiv 14.05.2013 pana la 13.05.2038
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadi egald cu cel mult jumrtate
din durata sa iniliall.

Capitolul W. - Redeventa
Art. 3 - (l)Redevenla anualI este de 91,30 lei lha.lan, adica 273 ,90leil an pentru 3,00 ha pasune
(2)Redeventa va fi indexatd anual cu rata de inflalie comunicatd de cdtre Institutul Nafional de Statistica

pentru anul anterior.

Capitolul V - Plata Redeventei
Art.4 - (1) Plata redeventei se face in contul Concedentului nr-, deschis la Trezoreria municipiului Roman,
sau la casieria Primariei-
(2) Plata se va face in doua rate egale, pAni la 3l martie Ei respectiv 30 septembrie a anului in curs.
Executarea cu int6.rziere a acestei obligalii conduce la plata penalitalilor de intArziere, conform dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitolul VI. - Drepturile pirfilor
Drepturile concesionarului
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Art. 5 - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod ditect, pe riscul qi pe rispunderea sa. bunurile
proprietate public6 ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi qi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului qi obiectivelor stabilite de pA(i prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului
Art. 6 - (l) Concedentul are dreptul si inspecteze bunurile concesionate, verificdnd respectarea obliga{iilor
asumate de concesionar.
(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabild a concesionarului cu 5 zile lucrdtoare anterior
efectuirii controlului.
(3) Concedentul are dreptul si modifice in mod unilateral partea reglementari a contractului de concesiune,
din motive exceplionale legate de interesul nalional sau local.

Capitolul Vtr. - Obliga{iite pIr{ilor
Obliga{iile concesionarului
Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat sd asigure cxploatarea in regim de continuitate gi de permanenli a
bunurilor proprietate publicl care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de cetre concedent.
(2) Concesionarul este obligat si foloseascd in mod direct bunurile, care face obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunuI ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sd plAteascl redevenla la termenele stabilite prin prezentul contract.
(5) La incetarea contractulu; de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat si restituie
concedentului, in depline proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit gi libere de orice sarcini.
(6) Concesionarul este obligat sA continue exploatarea bunului, in noile condilii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art.6 alin. (2) qi (3) din prezentul contract de concesiune.
(7)Concesionarul este obligat sI foloseasc6 bunul concesionat, conform destinaliei stabilite prin contract si
sa obtind toate avizele necesare prevdzute de lege gi de actele normative in vigoare, eventualele schimbiri
de destinafie nu sunt permise.
(8) Concesionarul este obligat se nu inchirieze gi s[ nu constituie garanlii reale asupra bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
(9) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere Ia termen, excluzand fo(a
majori qi cazul fortuit, concesionarul este obligat sA asigure continuitatea exploatdrii, in condiliile stipulate
in contract, pind la preluarea acesteia de catre concedent.
( l0) in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat si
depuna, cu titlu de garantie, o suma de 136,95 lei , reprezentdnd 50o% din suma datorati concedentului cu
titlu de redevenp pentru primul an de activitate.
Obligatiile concedentului
Art. 8 - (l) Concedentul este obligat se nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afarl de cazurile
previzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sd notifice concesionarului aparijia orictror imprejuriri de naturl s6 aduc[
atingere drepturilor concesionarului.
(4) Concedentul este obligat sI predea terenul ce constituie obiectul concesiunii Iiber de orice sarcini, in
termen de 5 zile de la incheierea contractului.

Capitolul IX. - incetarea contractului de concesiune
Art.9 - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaze in urmitoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, dace pe4ile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunlarea unilaterali de cAtre concedent, in
caz de dezacord fiind competenti instanfa dejudecat6;
c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligaliilor contractuale de cltre concesionar, contractul se

reziliazA de plin drept, Ihr[ a fi necesarS intervenlia vreunei instan{e j udecitore$ti, notificarea sau orice alti
formalitate. Cu toate acestea oonoesionarul il va despigubi pe concedent;
d) la disparilia, dintr-o cauzE de for!f, majord, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitalii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renun{are, fErE plata unei despdgubiri;
e) in cazul situaliei de la lit. d) cele sennalate de concesionar se vor identifica de cdtre o comisie formati
din reprezentanlii Consiliul local Ion (--reangi cu delega,ti ai serviciilor de specialitate gi reprezentanfi ai
concesionarului care vor hotera asupra continu6rii sau inceterii contractului in caz de forli majora.
(2) La incetarea, din orice cauzi, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar
in derularea concesiunii vor fi repaftizate dupi cum urmeaza:
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a) bunuri deretur-cele inserate laCap. II, art. I,alin 3, lit. a, care care revilr deplin drept, gratuit;i libere
de orice sarcini concedentului, 1a expirarea contractului de concesiune;
(3) Contractul de concesiune va fi incheiat in limba rom6ni, in doui exemplare, cAte unul pentru fiecare

parte.

Capitolul IX. - Clauze contractuale referitoare la impdrlirea responsabilitlfilor de
mediu intre concedent ;i conccsionar
Art. l0 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat sE asigure respectarea normelor de protecfie a
mediului, conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobatd prin Legea nr. 26512006 - pertt aprobarea Ordonanlei
de urgenli a Guvemului nr. 19512005 privind proteclia mediului, cu modificlrile ulterioare.

Capitolul X, - Rispunderea contractuall
Art. 1l - Nerespectarea de cetre p6rtile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage respunderea contractual6 a pe4ii in culpI.
a) majordrile de intirziere, care se datoreazd pentru neplata la termenele scadente sau i1 cuantumurile
stabilite, a redevenlei. Majoririle de intarziere se determini prin aplicarea procentului legal asupra
debitului, cumulat, pe fiecare zi de intarziere, a pl61ii acestuia. Majordrile de intarziere se calculeazi gi se
incaseaze de drept fErd prealabila notificare.
b) daune interese, reprezinti paguba efectiv6 gi cigtigul nerealiza|'

Capitolul XL - Litigii
Art. 12 - (l) Orice disput6, controversa sau pretentie care ar putea rezulta din sau in legaturi cu incheierea,
interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului contract va fi solulionati de cetre pA4i pe cale
amiabili.
(2) in ipoteza in care pe4ile nu ajung la o solulie pe cale amiabilI solulionarea litigiilor de orice fel ce
decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeazA potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modifi cirile ulterioare.

Capitolul XII - Alte clauze
(1) Orice clauzi din prezentul contract se poate modifica prin act adilional, cu acordul plrt{ilor
contractante;

Capitolul XIIL - Definilii
Art. 14 - (1) Prin fo(i majord, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
extern6 cu caracter exceptional, flri relalie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insugiirile sale naturale,
absolut invincibili qi absolut imprevizibil[.
(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurdri care au intervenit qi au condus la producerea prejudiciului
qi care nu implici vinovefa paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fo4ei majore.
(3) Prin penalitifi legale se intelege suma rezultatd prin aplicarea cotei majoririlor de intirziere stabiliti
prin hotErire de guvern pentru neplata la termen a obligaliilor bugetare, const6nd in impozite, taxe gi alte
sume, care reprezinti, potrivit legii, resurse financiare publice.

a fost incheiat in 2 ( doun ) exemplare originale.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COML]NA ION CREANGA
PRIMARL{ ION CREANGA
Nr. 3440 din 14.05.2013

CONTRACT DE CONCESIUNE

Capitolul I. - Pirt,ile conlractante
Intre comuna ron Creangi, g sgqiu] in loc. Ion Creanga, str. I.c.Brdteanu, nr.105, cod poqtal 617260,
telefon: 0233 780013, fax: 0233780266, reprezentati prin Petrache Gabriel , avind func1ia di viceprimar,
contabil Ec. Damian Mihaela , ?n calitate de concedent, pe de o parte,
Si
RUsu coNsrANTrN - cRrsrrNEL, cu domiciliul in comuna Ion creanga, sat Ion creangi, judelul
Neamt, av6nd cNP 1800414270880, cI seria NT nr.237710,eliberatde Mun. Roman la daL de
08.06.2004 pe de alti parte;

La datade 06.05.2013,Ia sediul concedentului in temeiul ordonanlei de Urgenli a Guvemului
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publici, aprobat[ cu modific6ri
ptinLegea22l2007, Si a Hoterarii Consiliului Local nr.27 din 14.05.2013 de aprobare a concesiondrii, a
prevederilor Legii nr. 50/1991- Republicati - privind autorizarea executArii lucr[rilor de construcflii, s-a
incheiat prezentui contract de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune
Art. I - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea terenului ,
avand categoria de folosinla de paqune David-Averegti , in suprafald de i0.000-mp din domeniul
privat, situat in comuna Ion Creangi, av6nd urm[toarele vecindtali:
- Nord - Pasune
- Sud - Rusu Constantin
- Est - pasune
- Vest * terenuri arabile,
in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivul concedentului este concesionare pdqune in vederea asiguririi p{unatului animalelor.
(3) in derularea contractului de concesiune, concisitnarul va utiliza uniatoareie categorii a" Uunuri:
a) bunurile de retur: care inseamnd terenul impreuna cu toate utilitllile edilitare adusJin zona;i investiliile
realizate ?n conformitate cu autorizaliile de constructie;
b) bunuri proprii: care ?nseamnr bunurile aflate in proprietatea concesionarului sau realizate de
Concesionar si care, Ia expirarea Contractului, rdmin in proprietatea acestuia.

Capitolul III. - Termenul
Art. 2 - ( I ) Durata concesiunii este de 25 ani (douizeciqicinci) ani, incepand de la data semnirii
contractului, respectiv 14.05.2013 pana la 13.05.2038
(2) contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadd egali cu cel mult jumatate
din durata sa inilial[.

Capitolul fV. - Redeventa
Art.3 * ( l)Redevenla anuale este de 91,30 lei /halan, adica 182,60lei / an pentru 2,0ha pasune.
(2)Redeventa va fi indexatd anual cu rata de inflatie comunicatl de citre Instltutul National de Statistici

pentru anul anterior.

Capitolul V -PIata Redeventei
Art.4 - (1) Plata redevenlei se face in contul Concedentului nr-, deschis la Trezoreria municipiului Roman,
sau la casieria Primariei.
(2) Plata se va face in doue rate egale, pAni la 3l martie si respectiv 30 septembrie a anului in curs.
Executarea cu intdrziere a acestei obligalii conduce la plata penalilalilor de intarziere, conform dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitolul YI. - Drepturile pirlilor
Drepturile concesionarului
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AI1. 5 - (l) Concesionarul are dleptul de a exploata, in mod direct. pe riscul qi pe rispunderea sa, bunurile
proprietate publici ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiurii,
potrivit naturii bunului Ei obiectivelor stabilite de pe4i prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului
Art.6 - (1) Concedentul are dreptul sd inspecteze bunurile concesionate, verificAnd respectarea obligaliilor
asumate de concesionar.
(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabili a concesionarului cu 5 zile lucrdtoare anterior
efectuirii controlului.
(3) Concedentul are dreptul si modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune,
din motive excepfionale legate de interesul nalional sau local.

Capitolul \rIL - Obliga{iile pir}ilor
Obligaliile concesionarului
Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea in regim de continuitate $i de permanenlA a
bunurilor proprietate publici care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de citre concedent.
(2) Concesionarul este obligat si foloseascd in mod direct bunurile, care face obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sA pl6teasci redevenJa la termenele stabilite prin prezentul contract.
(5) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sA restituie
concedentului, in deplini proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit qi libere de orice sarcini.
(6) Concesionarul este obligat se continue exploatarea bunului, in noile condilii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) gi (3) din prezentul contract de concesiune.
(7)Concesionarul este obligat si foloseasci bunul concesionat, conform destinaliei stabilite prin contract si
sI obtinA toate avizele necesare prevAzute de lege gi de actele nonnative in vigoare, eventualele schimbdri
de destina{ie nu sunt permise.
(8) Concesionarul este obligat sa nu inchirieze si sA nu constituie garanlii reale asupra bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
(9) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzind fo(a

majord 5i cazul fortuit, concesionarul este obligat se asigure continuitatea exploatirii, in condiliile stipulate
in contract, penA la preluarea acesteia de citre concedent.
( l0) In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat sd
depuna, cu titlu de garantie, o suma de 91,30 lei , reprezentind 50olo din suma datorata concedentului cu
titlu de redevenld pentru primul an de activitate.
Obligatiile concedentului
Art. 8 - (l) Concedentul este obligat si nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sA modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afarl de cazurile
previzute expres de lege.
(3) Concedenrul este obligat si notifice concesionarului aparilia oriclror imprejurdri de natur6 si aduc6
atingere drepturilor concesionarului.
(4) Concedentul este obligat sa predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, in
termen de 5 zile de la incheierea contractului.

Capitolul D(. - incetarea contractului de concesiune
Art.9 - ( l) Prezentul contract de concesiune inceteazi in urmi.toarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, dace pd(ile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
condiliile Iegii;
b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denun{area unilaterali de citre concedent, in
caz de dezacord fiind competenti instanla de judecati;
c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligaliilor contractuale de catre concesionar, contractul se
reziliazi de plin drept, fErd a fi necesari intervenfia vreunei instanle judecltoregti, notificarea sau orice alti
formalitate. Cu toate acestea concesionarul il va despagubi pe concedent;
d) la disparilia, dintr-o cauzd de fo(A majord, a bunului concesionat sau in cazul inrposibilitilii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fIr6 plata unei despdgubiri;
e) in cazul situa{iei de la Iit. d) cele semnalate de concesionar se vor identifica de citre o comisie formati
din reprezentanlii Ct,nsiliul local Ion Creangd cu delegali ai servicirlor de specialitate gi reprezentanti ai
concesionarului care vor hotiri asupra continudrii sau incetdrii contractului in caz de fo4i majori.
(2) La irrcetarea, din orice cauzi, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar

in derularea concesiunii vor fi repartizate dupA cum urmeaza:
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a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, art. l, alin 3,lit. a, care care revin de plin drept, gratuit ii libere
de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune;
(3) Contractul de concesiune va fi incheiat in limba romani, in doud exemplare, cAte unul pentru fiecare

parte.

Capitolul IX. - Clauze contractuale referitoare la implr{irea responsabilitl{ilor de
mediu intre concedent si concesionar
AI1. 10 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat se asigure respectarea normelor de proteclie a
mediului, conform o.U.G. nr. 19512005, aprobati prin Legea nr.265/2006 * pentru aprobarea ordonanlei
de urgen.ti a Guvernului nr. 19512005 privind protecjia mediului, cu modificErile ulterioare.

Capitolul X. - Rispunder€a contractuall
Art. I I - Nerespectarea de cltre pe4ile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage respunderea contractuala a pa(ii in culpA.
a) majordrile de intarziere, care se datoreazA pentru neplata la termenele scadente sau in cuantumurile
stabilite, a redevenlei. Majordrile de intarziere se determini prin aplicarea procentului legal asupra
debitului, cumulat, pe fiecare zi de intarziere, a pl61ii acestuia. Majoririle de intarziere se calcuieazi si se
incaseazd de drept IEri prealabila notificare.
b) daune rnterese, reprezintd paguba efectiva gi c65tigul nerealizat,

Capitolul XI. - Litigii
Art. 12 - (1) Orice disput6, controversi sau pretentie care ar putea rezulta din sau in legatur6 cu incheierea ,
interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului contract va fi solulionatl de cdtre pI(i pe cale
amiabili.
(2) in ipoteza in care perlile nu ajung [a o solulie pe cale amiabil[ solulionarea litigiilor de orice fel ce
decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeazd. potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.5 5412004, cu modificlrile ulterioare.

Capitolul XII - AIte clauze
(l) orice clauzi din prezentul contract se poate modifica prin act adilional, cu acordul pirtlilor
contractante;

Capitolul XI[. - Defini{ii
Art. 14 - (1) Prin fo(a majorA, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
externe cu caracter exceplional, fErd relalie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insugiirile sale naturale,
absolut invincibild gi absolut imprevizibil6.
(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurdri care au intervenit qi au condus la producerea prejudiciului
qi care nu implici vinovdlia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristiciie fo(ei majori.
(3) Prin penalitdti legale se intelege suma rezultatl prin aplicarea cotei majordrilor de intirziere stabiliti
prin hotdrAre de guvern pentru neplata la termen a obligaliilor bugetare, const6nd in impozite, taxe gi alte
sume, care reprezinte, potrivit legii, resurse financiare publice.

a fost incheiat in 2 ( doud ) exemplare originale.

CONCESiONAR
Rusu Constantin-Gristinel
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ROMANlA
ruDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMARIA ION CREANGA
Nr. 3439 din 14.05.2013

CONTRA('T DE CONCESIUNf,

Capitolul I. - Plrtile contractante
intre Comuna Ion Creangi, cu sediul in loc. Ion Creangd, str. [.C.Brdteanu, nr.l05, cod po;tal 617260,
telefon: 0233 780013, fax: 0233780266, reprezentate prin Petrache Gabriel , avend funclia de viceprimar,
contabil Ec. Damian Mihaela, in calitate de corcedent, pe de o parte,

Si
RUSU CONSTANTIN, cu domiciliul in comuna Ion Creangi, sat Ion CreangA, judetul Nearrrt, avAnd
CNP 1470221272640, CI seria Nl' nr. 317340, eliberat de SPCLEP Roman Ia data de I9.0l.1006pede
alta parte;

Ladata de 06.05.2013,Ia sediul concedentului in temeiul Ordonan{ei de Urgenld a Guvemului
nr.5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd, aprobati cu modificdri
prnLegea22/2007, 9i a Hotiririi Consiliului Local nr.27 din 14.05.2013 de aprobare a concesion6rii, a
prevederilor Legii nr. 50/1991- Republicati - privind autorizarea executirii lucr6rilor de construcllii, s-a
incheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune
ArL 1 - (l) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea terenului ,

avand categoria de folosinld de pd;une David-Averegti , in suprafali de 2,0 ha din domeniul privat,
situat in comuna Ion Crean96, avend urmAtoarele vecindta{i:
- Nord - Rusu Constantin-Cristinel
- Sud- Podaru Gheorghe
- Est - pasune
- Vest - terenuri arabile,
in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivul concedentului este concesionare pd;une in vederea asigurdrii pdgunatului anirnalelor.
(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmitoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: care inseamn6 terenul impreuna cu toate utilitalile edilitare aduse in zoni qi investiliile
realizate in conformitate cu autorizaliile de construclie;
b) bunuri proprii: care inseamni bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau realizate de
Concesionar gi care, la expirarea Contractului, rilnan in proprietatea acestuia.

Capitolul III. - Termenul
Art. 2 - (l) Durata concesiunii este de 25 ani (douizecigicinci) ani, incepAnd de la data sernnirii
contractului, respectiv 14.05.2013 pana la 13.05.2038
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioade egald cu cel multjumatate
din durata sa ini1ial6.

Capitolul fV. - Redeventa
Art.3 -(l)Redevenla anuali este de 91,3 lei /ha./an, aclica 182,60 lei/an pentrLr 2,00 ha pasune.
(2)Redeventa va fi indexata anLral cu rata de inflatie coniunicatd de cdtre Institutul National de StatisticA
pentru anul anterior.

Capitolul V - Plata Redeventei
Art.4 - ( I ) Plata redeven{ei se face in contul Concedentului nr. . . -, deschis Ia Trezoreria municipiu lui
Roman, sau la casieria Primariei.
(2) Plata se va face in doLri rate egale. pAni la 3l martie si respectiv 30 septembrie a anului in curs.
Executarea cu intirziere a acestei obligalii conduce Ia plata per:alitalilor de intirziere, conform dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitolul VI. - Drepturile pirlilor
Drepturile concesionarului
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Art.5 - (l) Concesionarul are dreptul de a exploata, it1 inod direct, pe riscul 9i pe r6spunderea sa- burrr rile
proprietate publici ce face obiectul contr?i rtului de cor;esiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi I. de a culege lructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului ;i obiectivelor stal ,lite de pini prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului
Art.6 - (1) Concedentul are dreptul si insirecteze bunurile concesionate, verific6nd respectarea obligatiilor
asumate de concesionar.
(2)Verificarea se va efectua numai cu notilicarea prealabilE a concesionarului cu 5 zile lucrdtoare antelor
efectuirii controlului.
(3) Concedentul are dreptul si modifice in mod unilateral partea reglementard a contractului de concesiLrne,
din motive excepJionale legate de interesul nalional sau local.

Capitolul VIL - Obliga{iite pnrlilor
Obligaliile concesionarului
Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat sI asigure exploatarea in regim de continuitate Ei de pemanentA a
bunurilor proprietate publici care fac obiectul concesiul1ii, potrivit obiectivelor stabilite de citre concedcnt.
(2) Concesionarul este obligat si foloseasci. in mod direct bunurile, care face obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sA pldteascd redeventa la termenele stabilite prin prezentul contract.
(5) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sE restituie
concedentului, in deplinl proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit gi libere de orice sarcini.
(6) Concesionarul este obligat s5. continue exploatarea bunului, in noile condi{ii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2);i (3) din prezenhrl contract de concesiune.
(7)Concesionarul este obligat si foloseascd bunul concesionat, conform destinaliei stabilite prin contract si
sd obtini toate avizele necesare previzute de lege ;i de actele normative in vigoare, eventualele schimbdri
de destina{ie nu sunt permise.
(8) Concesionarul este obligat sd nu inchirieze si si nu constituie garanlii reale asupra bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
(9) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzend forta

majord gi cazul fortuit, concesionarul este obligat si asigure continuitatea exploatirii, in condifiile stipulate
in contract, pinS la preluarea acesteia de catre concedent.
(10) In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat sa
depuna, cu titlu de garantie, o suma de 91,30 lei , reprezentAnd 50oZ din suma datorate concedentului cu
titlu de redeventE pentru primul an de activitate.
Obligatiile concedentului
Art. 8 - ( I ) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din
prezentul contracl de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul s[ modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afard de cazurile
prevezute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apari(ia oriclror imprejuriri de natura sd aduci
atingere drepturilor concesionarului.
(4) Concedentul este obligat si predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, in
termen de 5 zile de la incheierea contractului-

Capitolul IX. - incetarea contractului de concesiune
Art'9 - (1) Prezentul contract de concesiune inceteazd in urmitoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, dac6 pdtile nu convin, in scris, prelungirea acesfuia, in
conditiile legii;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunlarea unilateral[ de citre conceCent, in
caz de dezacord fiind competentd instanta de judecata;
c) in cazul neindeplinirii in mod culpabii a obligafiilor contractuale de citre concesionar, contractul se
reziliazi- de plin drept, fEri a fi necesard intervenlia vreunei instanle j udecitoreqti, notificarea sau orice alti
formalitate. Cu toate acestea concesionarul il va desplgubi pe concedert;
d) la disparifia, dintr-o cauzd de for!6 majord, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitdlii obiecrire a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, firf, plata unei despdgubiri;
e) in cazul situatiei de la lit. d) cele semnalate de concesionar se vor identifica de cAtre o coulisie formatd
din reprezentanlii Consiliul local lon Creangd cu delegati ai serviciilor de specialitate gi reprezentangi ri
concesionarului care vor hotiri asupra continu6rii sau incetarii contractului in caz de forld rnajo16.
(2) La incetarea, din orice cauz6, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar
in derularea concesiunii vor fi repartizate dupi cunt urmeazi:
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a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, aft. I, alin 3, Iit. a, care care revin de plin drept, gratuit qi libere
de orice sarcini concedentului, Ia expirarea contractului de concesiune:
(3) Contractul de concesiune va fi incheiat in lirnba romAni, in doui exemplare, cAte unul pentru fiecare

parte.

Capitolul IX. - Clauze contractualc referitoare la impirlirea responsabiliti{ilor de
mediu inlre concedent si concesionar
Art- l0 Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat si asigure respectarea normelor de proteclie a
nrediului, confonn O.U.G. N. 195/2005, aprobatd prin Legea nr.26512006 - pentru aprobarea Ordonanlei
de urgen'96 a Guvemului nr. 19512A05 privind proieclia mediului, cu modificdrile ulterioare.

Capitolul X. - Rlspunderea contractuall
Art- 11 - Nerespectarea de cAlre pe(ile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune alrage respunderea contractuali a pdrfii in culp6.
a) major[rile de intdrziere, care se datoreazA pentru neplata la termenele scadente sau in cuantumurile
stabilite, a redevenlei. Major6rile de intarziere se determinl prin aplicarea procentului legal asupra
debitului, cumulat, pe fiecare zi de intarziere, a pldlii acestuia. Majordrile de intarziere se calculeaz6 qi se

incaseaz[ de drept firI prealabila notificare.
b) danne irrierese, reprezirria pagrsba efective $i ca$tigul nerealizat;

Capitolul XI. - Litigii
Art. 12 - (1) Orice disputd, controverse sau pretenlie care ar putea rezulta din sau in legaturi cu incheierea,
interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului contract va fi solulionatl de cetre pe(i pe cale
amiabil6.
(2) in ipoteza in care pi4ile nu ajung la o solulie pe cale amiabil[ soluJionarea litigiilor de orice fel ce
decurg din executarea prezenlului contract de concesiune se realizeazd potrivit I-egii contenciosului
adrninistrativ nr.5 54l2004, cu modifi cErile ulterioare.

Capitolul XII - Alte clauze
(1) Orice clauzd din prezentul contract se poate modifica prin act adilional, cu acordul pdrt[ilor
contractante;

Capitolul XIIL - Definilii
Art. 14 - (1) Prin fo46 major6, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
externa cu caracter exceptional, lZra relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insuqiirile sale naturale,
absolut invincibil[ 9i absolut imprevizibih.
(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejuriri care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului
gi care nu implici vinovl{ia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.
(3) Prin penalitali legale se intelege suma rezultat6 prin aplicarea cotei majoririlor de intirziere stabiliti
prin hotlrdre de guvern pentru neplata la termen a obligaliilor bugetare, constend in impozite, taxe gi alte
sume, care reprezintd, potriv;l Iegii, resurse financiare publice.

2 ( douA ) exemplare originale.

CONTABIL ,I
Damian Mihaet2-ffi-
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Tabel - anexa la H.C.L. nr.27 din 14.05.2013

Nr
crt

Nume si prenume
crescatori de bovine

Satul Averesti , comuna Ion
Creanga

Numar
capete

Bovine

Observatii
Incaxcatura

aprox.
3cap/1ha

Taxa de
pasunat

Am luat la
cunostinta

Tabacariu Constantin 34

2 Costea Dan z 68

3 Tabacaru Geta I 34

4 Tabacaru Sandu 1 34

5 Tabacaru Costica 2 68

6 Toma Petru 1 34

7 Alexandru Gica I

8 Toma Constantin 1 J+

9 Balaban Viorel 1 34

10 Alexandru Titi 1 34

1l Cramaroc Neculai 1 34

12 Luchian Mitica 1 34

13 Arseni Gheorghe 1 34

t4 Arsenie Nelu z 68

15 Dinga Nicd 1 34

16 Toma Adam 1 34

17 Nastase Toader 1 34

l8 Tabacaru Miluca 1 34

19 Tabacaru Aurel 2 68

z0 Nastase Constantin I 34

21 Huci Emilia 2 68

22 Macovei Ion I 34

23 Radu Gheorghe 1 34

24 Grumeza Vasile I 34

25 Grumeza Ion I 34

,A Ivanescu Viruta 3 102

Roiu Marioara I 34

28 Nechita Vasile 1 34

29 Borcila Constantin 1 34

30 Popovici Eugen 1 34

31 Enache Mihai 1

)z Luchian Vasile I 34

33 Mihalache Ion 1 34

34 Mihalache Gheorghe I 34

35 Dinga Cristi I 34

36 Enache Dumitru I 34

37 Lungu Dumitru I 34

38 Grajdeanu Vasile
,|

)+

39 Grajdeanu Dumitru J 102

40 Palade Vica 2 58



Nr
crt

Nume si prenume

crescatori de bovine

Satul Averesti ,

comuna Ion Creanga

Numar capete

Bovine
Observatii
Incarcatura

aprox.

3capllha

Taxa de
pasunat

Am luat la
cunostinta

41 Lazar lon 34

42 Lazar Yasile 34

43 Mancas Claudiu 34

44 Dinga Aurel I 34

45 Dinga Mihai 5+

46 Alexandru Ion z 68

47 Toma Elena 2 68

48 Popovici Valentin 1 )+

49 Mihalache Dumiru I 34

50 Mihalache Ion I 34

5l Panaite Ion
,l

34

52 Grajdeanu Constantin 2 68

53 Enache Constantin 1 34

54 Carp Ion 2 68

55 Carp Laurentiu
'| 34

56 Neculai Valentina 1 34

57 Vieru Agripina I 34

58 Tabacaru Vasile I 34

59 Mancas Dumitru 1

60 Raciula Aurel I 34

6l Tabacaru Voicu 1 34

62 Mancas Vasile 1 34

bJ Ardeleanu Gica 2 68

64 Donici Adrian 1 34

65 Timofte Dumitru 1 34

66 Nechita Emil 34

67 Grajdeanu Elena 34

68 Grajdeanu Mihai 1 34

69 Roiu Ion 1 34

70 Mihalache Petru 1 34

71 Enache Valerica )) 748

TOTAL 107 40 ha 3.638 x


