
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 
HOTARÂRE 

privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei majore  
pentru SC MERIT 2000 SRL 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neamţ; 

     Av^nd `n vedere solicitările înaintate de  către SC MERIT 2000 SRL  privind 
exonerarea de la plata redevenţei ca urmare a invocării forţei majore, înregistrate sub nr. 
9543/05.07.2018 şi nr. 11100/08.08.2018; 

Procesul verbal nr. 9503/04.07.2018 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse 
în oraşul Târgu Neamţ ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 
28.06. – 01.07.2018; 

Certificatul de forţă majoră nr. 183/29.08.2018 emis de către Camera de Comerţ şi 
Industrie Neamţ, înaintat prin adresa cu nr. 12016/30.08.2018; 

Prevederile Contractului de concesiune nr.3/17.01.2011 art. 15 cu privire la exonerarea 
de răspundere a părţilor în cazul neexecutării obligaţiilor datorate forţei majore; 

Examinând Expunerea de motive nr. 12583/11.09.2018 `naintat\ de Primarul ora[ului 
Tg Neam] [i Raportul de specialitate comun cu nr. 12584/11.09.2018 al Serviciului UAT şi 
Serviciului Juridic – Contencios din cadrul Prim\riei ora[ului Tg Neam]; 

Lu^nd act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,c”, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. (3) 

coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administra]ia 
public\ local\, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

 
HOTĂRĂ{TE: 

 
Art.1. Se aprob\ exonerarea de la plata redevenţei a concesionarului SC MERIT 2000 SRL, 

conform art. 15 din Contractul de concesiune nr. 3/17.01.2011, ca urmare a forţei majore, pe o 
perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.07.2018. Concesionarul are obligaţia de a notifica 
concedentului încetarea consecinţelor forţei majore în termen de 15 zile de la încetare. 

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciului UAT. 
Art.2. Secretarul ora[ului Tg Neam] va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

[i instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administratie Publica Locala. 
 
       Ini]iator, Avizat legalitate, 
        Primar                                                                                         Secretar ora[, 
   Vasilic\ Harpa                                                                        cons.jr. Vasiliu Sofica - Maria
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA  
JUDETUL NEAMT 
ORASUL TIRGU NEAMT  
PRIMAR  
Nr.            din 
 
                                                       

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei majore  

pentru SC MERIT 2000 SRL 
 
 
 

     Av^nd `n vedere solicitările înaintate de  către SC MERIT 2000 SRL  privind 
exonerarea de la plata redevenţei ca urmare a invocării forţei majore, înregistrate sub nr. 
9543/05.07.2018 şi nr. 11100/08.08.2018; 

Procesul verbal nr. 9503/04.07.2018 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse 
în oraşul Târgu Neamţ ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 
28.06. – 01.07.2018; 

Certificatul de forţă majoră nr. 183/29.08.2018 emis de către Camera de Comerţ şi 
Industrie Neamţ, înaintat prin adresa cu nr. 12016/30.08.2018; 

Prevederile Contractului de concesiune nr.3/17.01.2011 art. 15 cu privire la exonerarea 
de răspundere a părţilor în cazul neexecutării obligaţiilor datorate forţei majore; 

      }in^nd cont de cele men]ionate, propun spre dezbatere [i aprobare proiectul de hot\r^re 
privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei majore pentru SC MERIT 2000 SRL. 
 
 

PRIMAR, 
Vasilică Harpa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
SERVICIUL  UAT  
SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS 
Nr.              din  
                                                                                                                                 APROB, 
                                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                                            Vasilic\ Harpa 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hot\r^re privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei majore  
pentru SC MERIT 2000 SRL 

 
SC MERIT 2000 SRL are concesionat, conform  Contractul de concesiune nr. 

3/17.01.2011, o suprafaţă de teren pe care este edificată o microhidrocentrală,conform Autorizaţiei 
de construire nr. 27/26.03.2012. Prin adresele înregistrate sub nr. 9543/05.07.2018 şi nr. 
11100/08.08.2018 aceasta ne aduce la cunoştinţă faptul că se află în imposibilitatea executării 
contractului, şi anume plata redevenţei, întrucât datorită  unor condiţii meteorologice – aluviuni - 
centrala nu mai funcţionează, astfel că invocă forţa majoră, conform art. 15 din Contract.  

În dovedirea forţei majore depune Procesul verbal nr. 9503/04.07.2018 privind 
constatarea şi evaluarea pagubelor produse în oraşul Târgu Neamţ ca urmare a fenomenelor 
meteorologice periculoase produse în perioada 28.06. – 01.07.2018 şi Certificatul de forţă majoră 
nr. 183/29.08.2018 emis de către Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, înaintat prin adresa cu nr. 
12016/30.08.2018. 

Conform Contractului de concesiune nr. 3/17.01.2011 la art. 15 se prevede că forţa 
majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract. 

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil 
şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau 
parţial obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 
în scris, în maxim 5 zile de la apariţie iar dovada forţei majore împreună cu avertizarea asupra 
efectelor şi întinderii posibile a forţei majore se va comunica în maximum 15 zile de la apariţie. 

Data de referinţă este ştampila poştei de expediere. Dovada va fi certificată de către 
Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni de zile, fiecare 
parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz  nici una din părţi nu 
are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au obligaţia de a onora toate 
obligaţiile asumate până la acea dată. 
       Fa]\ de cele prezentate supunem spre analiza\ şi dezbatere proiectul de hot\r^re privind 
exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei majore pentru SC MERIT 2000 SRL, pentru 
perioada acţionării forţei majore şi a consecinţelor acesteia. 
 
               
                                                                                                             Serviciu Juridic - Contencios, 
        {ef Serviciul 
 Jr. Oana Maria Iftode 
Serviciu UAT, 
Şef Serviciul 
Ing. Ion Rusu 


