
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind compensarea valorilor de reparație efectuate de concesionar SC „DORCAS 

CONF” SRL, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 Adresa nr. 5215 din 14.11.2016 înaintată de SC „DORCAS CONF” SRL;  
 Procesele verbale de recepție lucrări nr. 2395 din 30.03.2015, nr. 1683 din 13.04.2016 și  
nr. 361 din 27.01.2017, acte ce confirmă cheltuielile efectuate, în anexă; 

Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 5626 din 
08.12.2017; 
 Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat și al Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe, înregistrat 
sub nr. 5626 din 08.12.2017; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local; 

Prevederile art. 1615 din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 Prevederile art. 13 Cap. VII al Contractului de concesiune nr. 01 din 14.04.2014, 
încheiat între UAT Vînători-Neamț și  SC „DORCAS CONF” SRL; 
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (1) 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 compensarea valorii de reparație efectuate de concesionar SC 
„DORCAS CONF” SRL, pentru asigurarea funcționalității spațiului concesionat în sumă de 
18.665,43 lei, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată conform prevederilor art. 13 
Cap. VII al Contractului de concesiune nr. 01 din 14.04.2014, încheiat între UAT Vînători-
Neamț și SC „DORCAS CONF” SRL. 

Art. 2. Îmbunătățirile aduse spațiului concesionat devin bunuri de retur, vor fi restituite 
concedentului, în deplină proprietate, la încetarea contractului de concesiune.  

Art.3. Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat și 
Serviciul Financiar Contabil Impozite și 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. 
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Din 31.01.2018                                             Preşedinte de şedintă: 

Consilier,  Alexandru CIUBOTARU 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                                                       Secretar,                                                                     

                                                                                                                Alina-Iuliana FLOŞ 

  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :    15  
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                                                          Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători-Neamţ 

jr. Maria Petrariu 
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                                                                                                                                Secretar, 

                                                                                                             Alina–IulianaFloș 



 
 
 
 
 
 
 


