
JU DETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARI A COMUNEI TEACA 
Nr.61 /202 1 

PROIECT DE HOT A.RARE 
privind stnbilirea garanfiei afercnte contractelor de concesiunc incheiatc pentrn paji~tile aflate 

111 proprietatca Comunei Teaca 

Consiliul Local al Comunei Teaca, jude\ul Bistrita-Nasaud, intrunit in ~eclinta ordinara 

Avfi nd in vederc: 
-Decizia nr. 16/202 1 a directorului Camerei de Conturi Bistrita-Nasaucl 
-refcratul de aprobare al prirnarului cornunei Teaca nr.7925/ 2 1.09.202 1 
-raportul compartimentului de specialitate nr. 7926/ 2 1.09.202 1 
-HCL nr. 16/201 7 privind aprobarea concesiunii paji~tilor allate in proprietatea Comunei Teaca 
-avizul cornisiilor de specialitate din caclrul consiliului local 

in conformitate cu : 
-prevederile art. 325 alin(7) ~i (8) din din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

mocl ificaril e ~i completarile ulterioare, 
-prcvederile art. 9 alin (I) din OUG nr. 34/2013 pentru organiznrea, aclrn inistrarca ~i 

exploatarea paji~tlor permanente ~i penlru moclificarea ~i complelarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991 

-preveclerile art. 25 alin. (7),(8) ~i (9) din Regulamentul privind moclalitatile de exercitare a 
dreptului de proprietate publica si privata pt bunurile apertinand UA T Teaca, aprobat prin HCL 

Teaca nr. 59/20 19 

-punctul XI I Dispozitii finale, art. (I) ~i (2) din Contractele de concesiune incheiate pentru 

paji~til e aflate 111 proprietatea Comunei Teaca 

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. c) ~i alin. (6) lit. a), art.139 alin.(3) lit.g), coroborat cu art. 196, 
alin.(I) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, 

HOT AllASTE: 
Art.I. Se aproba garantia aferenta contractelor de concesiune incheiate pentru paji~tile aflate 

in proprietatea Comunei Teaca in cota-parte de _ _ din valoarea redeventei de plala catre concedent 

pentru un an de exp loatare al bunului. 



Art.2 (l)Concesionarul are obligatia ca 'in termen de 90 zile de la data semnarii Actului 
adi\ional la Conlractul de concesiune 'incheiat pentru paji~tile aflate 'in proprietatea Comunei Teaca, sa 
completeze diferenta 'intre garantia achitala ~i valoare garan\iei calculata conform procentului stabilit 
la arl. I din prezenla hotarare 

(2)Concedentul are obligatia ca 'in tennen de 90 zile de la data semnarii Actului aditional 
la Contractul de concesiune incheiat pentru pa_ji ~t ile aflate 'in proprielatea Comunei Teaca sa scada 
diferenta platita in plus (dintre garantia achitata ~i valoare garantiei calculata conform procentului 
stabilit la art. I din prezenta hotarare) din valoarea redeventei datorate conform contractului. 

Art.3. Concedentul poate folosi garan\ia oricand pe parcursul clerularii contractului , 111 cazul 'in 
care concesionnrul lllt 1~i 'incleplinc~te oblign(iile asurnate !)rin contract sau actele aditionale 'incheinte 
la contractul initial. 

Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Teaca. 

Art.5. Prezenta hotarare a fast adoptata cu un numar de votmi "pentru" , clin_ consilieri 
prezenti ~i 15 consi I ieri 111 functie. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud; 
- Biroul contabilitate, finante publice; 
- Prirnarul comunei Teaca. 

Initiator, 
PRIMAR, 

Muntean Damian Iustian 

Aviz de Iegalitatc, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

Cio~an Ana 



PRlMARJA COMUNEI TEACA 

Nr.7925 din 21.09.2021 

Referat de aprobare 

privind aprobarea garantiei aferente contractelor de concesiune 'incheiate 

pentru paji~tile aflate 111 proprietatea Comunei Teaca 

Primarul comunei Teaca, avand 111 vedere: 

-raportul de audit financiar nr. 6680 din 28.07.2021 1ncheiat 111 urma misiunii 
de audit efectuata la UAT Teaca de reprezentantii Curtii de Conturi a Romaniei 

-decizia nr. 16/2021 a directorului Camerei de Conturi Bistrita-Nasaud 
-contractele de concesiune 1ncheiate pentru paj i~tile aflate 111 proprietatea 

Comunei Teaca pentru cares-a 1ncasat o garantie 1n suma ftxa de l 000 lei/ contract 
In conformitate cu prevederile art. 325 alin(7) ~i (8) din din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

propun aprobarea garantiei aferenta contractelor de concesiune 111cheiate 
pentru paj i~tile a fl ate 111 proprietatea Comunei Teaca In cota-parte din valoarea 
redeventei de plata catre concedent pentru un a!1 de exploatare al bunului . 

PRIMAR 

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN 



PRIMA.RIA COMUNEI TEACA 
Nr. 7926 din 21.09.2021 

Raport 

privind aprobarea garanfiei aferente contractelor de concesiune incheiate 

pentru paji~tile aflate in proprietatea Comunei Teaca 

A vane! 1n vedere: 

-raportul de audit financiar nr. 6680 din 28.07.202 1 1ncheiat rn urma misiunii 
de audit efectuata la VAT Teaca de reprezentantii Cuqii de Conturi a Romaniei 

-decizia nr. 16/2021 a directorului Camerei de Conturi Bistrita-Nasaud 
' 

-contractele de concesiune 111cheiate pentru paji~tile aflate 'in proprietatea 
Comunei Teaca 
- prevederile art. 325 alin(7), (8) ~i (9) din din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare : 
" (7) Concesionarul are ob/igafia ca fn termen de eel mutt 90 de zile de la 

data semnarii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica sa depuna, 
cu titlu de garanfie, o suma fixa reprezentand o cota - parte din suma obligafiei de 
plata clttre concedent, stabilita de acesta §'i datorata pentru primu/ an de 
exp/oat are. 

(8) Din aceasta suma sunt refinute, daca este cazu/, penalitafile §'i alte 
sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publica. 

( 9) Concesionarul poate constitui drept garanfie ~; titluri de credit, 
asupra carora se va institui garan/ie reala mobiliara, cu acordul concedentului. " 

- prevederile punctului XII Dispozitii finale, pct. ( 1) ~i (2) din Contractele de 
concesiune rncheiate pentrn paji~tile aflate 111 proprietatea Comunei Teaca care 
precizeaza faptul ca contractele incheiate pot fi modificate ~i adaptate pe parcursul 
executarii lor in conformitate cu legislatia in vigoare prin acte aditionale incheiate 
intre paqile contractante 

propun Consiliului Local Teaca aprobarea garantiei aferenta contractelor 
de concesiune incheiate pentru paji~tile aflat~ in proprietatea Comunei Teaca in 
cota-parte din valoarea redeventei de plata catre concedent pentru un an de 
exploatare al bunului. 

Secretar general UAT, 
Cio~an Ana 




