
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

PROIECT                                           
HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei Comisiei pentru renegocierea 
unui contract de concesiune

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, având în vedere:
-  Referatul Serviciului UAT – Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat

nr. 4359/29.02.2016 prin care se solicită renegocierea redevenţei Contractul de concesiune nr.
1217/25.02.1994;

- Expunerea  de  motive  şi  Referatul  de  specialitate  comun  al  Serviciului  Juridic  -
Contencios şi al Compartimentului Administrare domeniul public şi privat, ambele înregistrate
cu  nr.  4383/29.02.2016  prin  care  se  propune  constituirea  unei  comisii  pentru  renegocierea
Contractului de concesiune nr. 1217/25.02.1994;

- Contractul  de  concesiune  nr.  1217/25.02.1994,  modificat  şi  completat  de  Actele
adiţionale nr. 1/01.10.2007, 2/09.05.2013, 3/05.08.2013;

- Contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1974/25.07.2013 la notar public Raluca
Răzuşi – Iaşi

- HCL al oraşului Tîrgu Neamţ nr. 4/22.02.1994 privind stabilirea pentru anul 1994 a taxei
de închiriere pentru terenurile  ocupate temporal cu chioşcuri,  tonete,  copertine,  garaje şi alte
construcţii provizorii;

- HCL   nr.  224/25.11.2015  privind   privind  aprobarea  tarifelor  de  închiriere/concesiune
teren/spatii si a taxei aviz de spargere străzi, aparţinând domeniului public si privat  al oraşului Tirgu
Neamţ pentru anul 2016;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 1 alin. 2 lit. c alin. 5 lit. a şi art. 45 alin. 1, art.54

alin.  7  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice  locale,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei pentru renegocierea Contractului de concesiune nr.
1217/25.02.1994,  cu  modificările  şi  completările  prin  Actele  adiţionale  nr.  1/01.10.2007,
2/09.05.2013, 3/21.08.2013, în următoarea componenţă:

Preşedinte: __________________________________
Membri:     __________________________________ 

__________________________________

Art. 2 Secretariatul tehnic al comisiei va fi numit prin dispoziţia primarului.
Art. 3 Membrii  comisiei vor  analiza  valorile  practicate  pe piaţa  liberă pentru terenurile

închiriate/concesionate din aceiaşi zonă şi vor stabili un preţ al concesiunii, preţ ce va fi supus
spre analiză şi negociere cu reprezentanţii societăţii LIDL ROMANIA.



Art. 4 Rezultatul renegocierii preţului va fi consemnat într-un proces verbal de către comisie
şi  va  fi  supus  spre  aprobare  Consiliului  local  al  oraşului  în  vederea  modificării  redevenţei
contractului de concesiune nr. 1217/25.02.1994, prin act adiţional.

Art. 5  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va 
comunica tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administratie 
publică locală.
                                                                         Iniţiator

Primar
Harpa Vasilică

                                                                                                                Avizat,
Secretar oraş Tîrgu Neamţ
     jr. Laura-Elena Maftei



RIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     APROB,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS                                                        PRIMAR
COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
Nr. 4383 din 29.02.2016                                    Harpa Vasilică

 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea componentei Comisiei pentru renegocierea 

unui contract de concesiune

Având în vedere  referatul  Serviciului  UAT – Compartiment  Administrarea Domeniului
Public şi Privat nr. 4359/29.02.2016 prin care se solicită renegocierea redevenţei Contractul de
concesiune  nr.  1217/25.02.1994,  în  urma  analizării  Contractului  de  concesiune  nr.
1217/25.02.1994, modificat prin Actele adiţionale nr. 1/01.10.2007, 2/09.05.2013, 3/21.08.2013
încheiat  cu  LIDL  ROMÂNIA,  cu  privire  la  redevenţa  stabilită  pentru  suprafaţa  de  teren
concesionată de 14380 mp, am constatat următoarele:

- La încheierea contractului a fost stabilită o redevenţă de 300 lei mp/an pentru o
suprafaţă de 17324 mp; 

- Prin  Actul  adiţional  nr.  1/01.10.2007  se  diminuează  suprafaţa  de  teren
concesionată la 14380 mp şi se modifică redevenţa anuală din lei în dolari la suma
de 2748 $ USA;

- Prin Actul adiţional nr. 2/09.05.2013 se prelungeşte durata contractului pentru 30
de ani;

- Prin  Actul  adiţional  nr.  3/21.08.2013 au fost  modificate  părţile  contractante prin
preluarea  contractului  de  concesiune  de  către  LIDL  ROMÂNIA,  societate  în
comandită,  de la SC MONDO-TOUR SA Tîrgu  Neamţ, ca urmare  a cumpărării
construcţiilor  conform Contractului  de  vânzare  –  cumpărare  autentificat  sub nr.
1904/25.07.2013 la notar public Raluca Răzuşi – Iaşi, încheiat între SC MONDO-
TOUR SA Tîrgu Neamţ şi  LIDL ROMÂNIA, societate în comandită.

Din  analiza  documentelor  reiese  că  redevenţa  a  fost  stabilită  la  nivelul  anului  1994
aceasta nemaifiind indexată de-a lungul timpului. Datorită creşterii nivelului preţului de pe piaţa
imobiliară considerăm că ar fi necesar o recalculare a redevenţei la preţul pieţei, mai ales că
aceasta se face venit la bugetul local.

Conform art. 4 alin. 5 din Contract  părţile pot recalcula taxa de concesiune.
Pentru  acest  lucru  este  necesară  o evaluare a imobilului  teren  concesionat  pentru

aflarea preţului pieţei, astfel putându-se stabili un preţ de plecare pentru negociere.
În vederea soluţionării situaţiei prezentate considerăm a fi necesară constituirea unei

comisii  pentru  renegocierea  contractului  de  concesiune  nr.  1217/25.02.1994,  formată  din
reprezentanţii  Consiliului local al oraşului şi personal de specialitate din cadrul Aparatului de
lucru al primarului, numit prin dispoziţie (domeniul contabilitate, urbanism, juridic, public-privat).

Membrii  comisiei  (în  număr  de  cinci  sau  şapte)  vor  analiza  preţul  pieţei  pentru
terenurile închiriate/concesionate din aceiaşi zonă şi vor stabili un preţ al concesiunii, preţ ce va
fi supus spre analiză şi negociere cu reprezentanţii societăţii LIDL ROMANIA.



Rezultatul renegocierii preţului va fi consemnat într-un proces verbal şi va fi supus spre
aprobare  Consiliului  local  al  oraşului  în  vederea  modificării  redevenţei  contractului  de
concesiune nr. 1217/25.02.1994, prin act adiţional.

Ca urmare a acestor considerente vă supunem spre analiză şi aprobare proiectul în
forma prezentată.

                                                   

Întocmit,
                                                                                       Şef Serviciul UAT,
                                                                                              Ing. Ion Rusu
Serviciul Juridic Contencios,      
Cons.jr. Iftode Oana Maria                                               

                                                              Compartiment Administrare domeniul public şi privat
                                                                                               insp. Camelia Ciocoiu



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
             PRIMAR
Nr. 4383 din 29.02.2016
 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea componentei Comisiei pentru renegocierea 
unui contract de concesiune

Văzând:
- Referatul Serviciului UAT – Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat nr.

4359/29.02.2016  prin  care  se  solicită  constituirea  unei  comisii  în  vederea  renegocierii
redevenţei Contractul de concesiune nr. 1217/25.02.1994;

- Art. 4 alin. 5 din Contractul de concesiune nr. 1217/25.02.1994, modificat şi completat
de Actele adiţionale nr. 1/01.10.2007, 2/09.05.2013, 3/05.08.2013;

- HCL al oraşului Tîrgu Neamţ nr. 4/22.02.1994 privind stabilirea pentru anul 1994 a taxei
de închiriere pentru terenurile ocupate temporal cu chioşcuri, tonete, copertine, garaje şi alte
construcţii provizorii;

- HCL  nr.  224/25.11.2015 privind   privind aprobarea tarifelor  de  închiriere/concesiune
teren/spatii si a taxei aviz de spargere străzi, aparţinând domeniului public si privat al oraşului
Tirgu Neamţ pentru anul 2016;

Având în vedere faptul că de la momentul atribuirii contractului de concesiune, mai sus
numit,  şi  până  în  prezent  preţul  redevenţei  pentru  concesionarea unor suprafeţe  de  teren
aparţinând domeniului public şi privat al oraşului a înregistrat creşteri semnificative şi faptul că
societatea căreia i-a fost atribuit contractul desfăşoară activităţi comerciale, fiind un important
partener economic în oraş, considerăm că este necesar, ba chiar se impune o renegociere a
preţului redevenţei, stabilit în Contractul de concesiune nr. 1217/25.02.1994 şi reactualizarea
acestuia la valoarea pieţei de astăzi.

Drept  pentru  care  propunem  spre  analiză  şi  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind
constituirea Comisiei pentru renegocierea Contractului de concesiune nr. 1217/25.02.1994.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ


