
 

România 

Judeţul  Neamţ 

Consiliul  local al Comunei Tămăşeni 

 

H O T Ă R Â R E 
-proiect- 

privind încetarea unui contract de concesiune 

 

Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 

− art.327 alin.(l), lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

− Notificarea de încetare a contractului din motive obiective transmisă de S.C. Drywall S.R.L. şi 

înregistrată la Primăria comunei Tămăşeni cu nr.  2861 din  30.03.2022  ; 

− prevederile contractului de concesiune nr. 4310 din 16.08.2017 

   Luând în considerare referatul  de aprobare a domnului Lucaci Ştefan, Primarul comunei Tămăşeni 

şi raportul nr. 2863 din 30.03.2022, întocmit de domnul Chihalau Ioan, din Aparatul despecialitate al 

Primarului comunei Tămăşeni; 

În temeiul art.129, alin. (1), art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă încetarea, prin renunţare din partea concesionarului, fără plata unei despăgubiri, a 

Contractului de concesiune nr. 4310 din 16.08.2017, încheiat între Comuna Tămăşeni, în calitate de 

concedent şi S.C. Drywall S.R.L., în calitate de concesionar. 

 

 

Art.5. Primarul Comunei Tămăşeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 

Art.6. Secretarul comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

 

    Iniţiator ,                                                                      Avizat  pentru legalitate, 

      Primar,                                                                             Secretar General, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 2862 din 30.03.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind privind încetarea unui contract de concesiune 

 

 

Prin  adresa înregistrată la Primăria comunei Tămăşeni cu nr. 2861 din  30.03.2022  , 

S.C. Drywall S.R.L. notifică încetarea a contractului de concesiune nr.4310 din 

16.08.2017, din motive obiective. 

   Obiectul contractului mai sus amintit este preluarea  in concesiune a suprafetelor de 

teren neproductiv si suprafetele de luciu de apa, situate în comuna Tămăşeni, în 

suprafaţă totală de 37.272 mp, înscrise în cartea funciară a comunei Tămăşeni, nr. 

51112: 1.000 mp, nr. 53113: 10.778 mp, nr. 53120: 9.222 mp, nr. 53123: 970mp, nr. 

53124: 9.102mp şi nr. 53114: 6.200 mp, si de a crea o baza piscicola, atat  pentru 

produtie cat si pentru pescuit de agrement, în conformitate cu obiectivele 

concedentului..  

  Conform art. 9,alin. (1), litera e) din contractul de concesiunenr. 4310 din 16.08.2017, 

încetarea contractului de concesiune se poate realiza printre altele,  în cazul 

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei 

despăgubiri. 

   Conform art. 327, alin. (1), lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; încetarea contractului de concesiune de 

bunuri proprietate public poate avea loc î nurmătoarele situaţii:[..]“f)la dispariţia, dintr-

o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a 

concesionarului de a-l exploata, prin renunţare,  fără plata unei despăgubiri”. 

   Având în vedere că sunt respectate condiţiile de încetare a contractului de concesiune,  

propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Tămăşeni, proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

LUCACI  ŞTEFAN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr.  2863 din 30.03.2022 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

privind privind încetarea unui contract de concesiune 

 

 

 

       Văzând referatul de aprobare a domnului Primar, LUCACI ŞTEFAN,  prin care se 

propune încetarea contractului de concesiune nr. 4310 din 16.08.2017, din motive 

obiective, prin renunţare din partea concesionarului, fără plata unei despăgubiri, facem 

următoarele precizări: 

− Prin  adresa înregistrată la Primăria comunei Tămăşeni cu nr. 2861 din  

30.03.2022  , S.C. Drywall S.R.L.  ,  notifică încetarea a contractului de 

concesiune nr.4310 din 16.08.2017, din motive obiective. 

− Conform art. 9,  litera e) din contractul de concesiune nr. 4310 din 16.08.2017, 

încetarea contractului de concesiune se poate realiza la dispariţia, dintr-o cauză 

de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a 

concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. 

− Conform art. 327, alin. (1), lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, încetarea contractului 

de concesiune de bunuri proprietate publica  poate avea loc în următoarele 

situaţii: [..]“f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat 

sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin 

renunţare, fără plata unei despăgubiri”. 

   Faţă de celeprecizate apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile  pentru 

a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. 

 

 

Întocmit, 

ing. Chihalău Ioan 

 


