
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAM Ţ 
HOTĂRÎRE 

privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 3374 din 01.11.2007 
încheiat între UAT Vînători-Neamț și SC "REI COM" SRL 

 
Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 Adresa SC REI COM SRL nr. 3339 din 08.06.2017;  
 Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 2507 din 
12.06.2017; 
 Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, înregistrat nr. 2507 din 12.06.2017; 
 -prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu  modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare O.U.G 
nr. 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 13.1 din contractului de concesiune nr. 3374 din 01.11.2007 încheiat între 
UAT Vînători-Neamț și SC REI COM SRL; 
 -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (3), 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 Actul adițional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 3374 din 01.11.2007 
încheiat între UAT Vînători-Neamț și SC REI COM SRL, potrivit Anexei, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art.2.  Se împuternicește Primarul comunei Vînători-Neamţ pentru semnarea Actului 
adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 3374 din 01.11.2017, menţionat la art.1din prezenta 
hotărâre. 

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 hotărîri.  

Art. 4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.55 
Din 30.06.2017                                  Preşedinte de şedintă: 

Consilier,  Neculai GHERASIM 
                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 
                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 

   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :     15 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  



                                                                                                      Anexa 
la H.C.L nr.55 din 30.06.2017 

 
ROMÂNIA                                                                 
JUDEŢUL NEAMŢ                                            
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ                                       
 

 
ACT ADI ŢIONAL Nr.3 

la contractul de concesiune Nr. 3374 din 01.11.2007 
 

COMUNA VÎN ĂTORI-NEAM Ţ, JUDEŢUL NEAM Ţ, cu sediul în localitatea Vînători-
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 174, cod fiscal 2614279, cont RO70TREZ24935004XXX00051, 
deschis la Trezorăria Tîrgu Neamț, reprezentată prin reprezentantul său legal, jr. MARIA 
PETRARIU , Primar al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ, în calitate de concedent 

şi  
SC "REI COM" SRL , cu sediul în localitatea Vînători-Neamţ, având CF RO 5086550, 

reprezentata de d-na Florean Nicolina, administrator al sociețății, în calitate de concesionar, 
înţeleg de comun acord, să modifice Cap. 2 din contractul de concesiune Nr. 3374 din 

01.11.2007, în care subpunctul 2.1 va avea următorul conținut: 
"2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea terenului în suprafață de 

3781 m.p.situat în punctul Braniște din satul Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, teren 
aparținînd domeniului privat al comunei Vînători Neamț, conform schiței din documentația 
cadastrală, anexă la contractul de concesiune." 

 
 Încheiat astăzi ____________ în trei exemplare, un exemplar pentru concedent şi două 
exemplare pentru concesionar, acesta din urmă urmând a prezenta un exemplar la Serviciul 
Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vînători-Neamţ. 
 
 
 
              CONCEDENT,                                                      CONCESIONAR 
      Comuna Vînători-Neamţ                                             SC "REI COM" SRL 
                 Primar,                                                                      Administrator, 
          jr. Maria PETRARIU                                                Nicolina FLOREAN 



 


