
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 incheiat între 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Adresa SC "SIMARO 07" SRL, întregistrată în registru de întrări al Primăriei com. 
Vînători Neamț cu nr. 4666 din 24.10.2018; 
 -Expunerea de motive a Primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 5636 
din 12.11.2018; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat înregistrat sub acelaşi număr; 
 -Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
O.U.G nr. 54/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Prevederile art. 9 alin 1 lit. f) al contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 
încheiat între Consiliul Local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă rezilierea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr. 3026 

din 11.10.2007 încheiat între Consiliul Local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 
07" SRL, având ca obiect terenul din domeniului public al comunei Vînători Neamț cu 
suprafața de 3726 mp.  

Art. 2. Concesionarul SC "SIMARO 07" SRL va achita redevența și alte obligații 
restante izvorâte din contract până la rezilierea acestuia. 

Art.3. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat și 
Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vînători-Neamț vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr. 56 
Din 29.11.2018                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :     15  
   Împotrivă:-              
   Abtineri :-                                                                                         



 
PROIECT                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 incheiat între 
Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Adresa SC "SIMARO 07" SRL, întregistrată în registru de întrări al Primăriei com. 
Vînători Neamț cu nr. 4666 din 24.10.2018; 
 -Expunerea de motive a Primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 5636 
din 12.11.2018; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat înregistrat sub acelaşi număr; 
 -Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 
 -Prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
O.U.G nr. 54/2006; 
 -Prevederile art. 9 alin. (1) lit. f) al contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 
încheiat între Consiliul Local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă rezilierea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr. nr. 
3026 din 11.10.2007 încheiat între Consiliul Local al Comunei Vînători-Neamț și SC 
"SIMARO 07" SRL, avînd ca obiect terenul din domeniului public al comunei Vînători 
Neamț cu suprafața de 3726 mp.  

Art. 2. Concesionarul SC "SIMARO 07" SRL va achita redevența și alte obligații 
restante izvorâte din contract pînă la rezilierea acestuia. 

Art.3. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat și 
Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vînători-Neamț va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.  

Art. 4. Secretarul comunei va prezenta hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători-Neamţ 

Maria Petrariu 
 

                                                                                         Avizat pt.legalitate, 
                                                                                               Secretar, 
                                                                                         Alina–Iuliana Floş 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 

Nr. 5636  din 12.11.2018. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 incheiat 
între Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL 

La 11.10.2007 între Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și SC 
"SIMARO 07" SRL a fost încheiat pentru o durată de 20 ani contractul de 
concesiune nr. 3026, avînd ca obiect teren aparținînd domeniului public al comunei 
Vînători Neamț cu suprafața de 3726 mp, pentru montarea unei instalații GPL 
necesară pentru producerea de peleți din rumegus, în vederea extinderii activității 
economice.  

Prin adresa nr. 4666 din 24.10.2018 SC "SIMARO 07" SRL, solicită 
rezilierea contractului de concesiune întrucît obiectivul propus inițial de companie 
nu a fost realizat datorită situației economice precare, iar necesitatea terenului a 
decăzut.  

Reișind din cele expuse, în conformitate cu legislaţia în vigoare cît și 
prevederile art. 9 alin 1 lit. f al contractului de concesiune, propun Consiliului local 
al comunei Vînători-Neamţ aprobărea rezilierii, prin intelegerea părților, a 
contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 încheiat între Consiliul local al 
Comunei Vînători-Neamț și SC " SIMARO 07" SRL. 
 

         INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Maria Petrariu 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 5636 din 12.11.2018 

 
 
Compartimentul Achiziţii Publice 
Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 incheiat 
între Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL la 
11.10.2007 au încheiat contractul de concesiune nr. 3026, pentru o durată de 20 
ani, avînd ca obiect teren aparținînd domeniului public al comunei Vînători Neamț 
cu suprafața de 3726 mp, pentru montarea unei instalații GPL necesară pentru 
producerea de peleți din rumegus, în vederea extinderii activității economice.  

Prin adresa nr. 4666 din 24.10.2018 SC "SIMARO 07" SRL, solicită 
rezilierea contractului de concesiune întrucît obiectivul propus initial de companie 
nu a fost realizat datorită situației economice precare, iar necesitatea terenului a 
decăzut.  
 Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului. nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și prevederile art. 9 alin.1 
lit. f. al contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007 încheiat între Consiliul 
local a Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL acordă dreptul de a 
rezilia contractul prin întelegerea părților, cu condiția achitării de către concesionar 
a redevenței și a altor obligații izvorîte din contract. 

Reișind din cele expuse, propunem Consiliului local al comunei Vînători-
Neamţ aprobărea rezilierii, prin intelegerea părților, a contractului de concesiune 
3026 din 11.10.2007 încheiat între Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și 
SC "SIMARO 07" SRL.  

 
Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, 

inspector asistent, Rotaru Natalia 


