ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
referitoare la aprobarea modificării unui contract de concesiune a unui teren în suprafață de
5946 mp, din C.F. 32541, Dorna-Arini aflat în domeniul privat al comunei Dorna Arini,
județul Suceava
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data
de 25.11.2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava înregistrat sub
nr.335 din 17.11.2021, în calitate de inițiator;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Dorna-Arini, județul Suceava, înregistrat, înregistrat sub nr.336 din 17.11.2021;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism, înregistrat sub nr.23 din 24.11.2021;
-art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele
definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor: art. 129, alin. (2), lit. „c", art. 196 alin. (1) lit. „a”din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1- Se aprobă modificarea prevederilor din contractul de concesiune nr. 2404 din
30.05.2006 prin Act adițional, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din
aceasta.
Art. 2-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Suceava, Primarului
comunei Dorna-Arini, și va fi adusă la cunoștință publică, prin publicarea acesteia în Monitorul
oficial local.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Dorel-Șerbănel MARCOCI
_________________

DORNA-ARINI, 25 noiembrie 2021
Nr.75

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Gabriel BÎRGĂOANU
 ___________________

Anexă
La HCL 75/2021

ACT ADIȚIONAL NR. ____
La Contractul de concesiune nr. 2404 din 30.05.2006 cu privire la concesionarea terenului în
suprafață de 5946 mp, înscris în CF 512/Dorna-Arini, cu nr. cadastral 1004, din domeniul privat
al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava

Părțile contractante
COMUNA DORNA ARINI, cu sediul în localitatea Dorna Arini, judeţul Suceava, cp 727200, telefon
0230.576.018, fax 0230.576.126, cod fiscal 6576100, cont trezorerie ………………………………………..,
deschis la Trezoreria Municipiului Vatra Dornei, reprezentată prin D-l Andrei-Ștefăniță MAZĂRE –
Primar, în calitate de proprietar concendent, pe de o parte
Și
S.C. MASTER LUMY S.R.L., cu sediul în localitatea Dorna Arini nr. 42C, judeţul Suceava, cp
727200, înregistrată la registrul Comerțului de pe lângă tribunalul Suceava sub nr. J33/1096/2005,
Cod fiscal 17898306, prin reprezentant legal Sandu GÎDEA, în calitate de concesionar, pe de altă
parte,

Părţile au convenit la încheierea prezentului Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 2404 din
30.05.2006 cu privire la concesionarea terenului în suprafață de 5946 mp, înscris în CF 512/DornaArini, cu nr. cadastral 1004, din domeniul privat al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, în
următoarele condiţii :

Art. I - Prevederile punctului III art. 3 – Obiectul contractului - se modifică și va avea următorul
cuprins:
”Art. 3 – Obiectul contractului este cedarea de către concendent și preluarea în concesiune de
către concesionar a terenului în suprafață de 5946 mp, înscris în CF 512/Dorna-Arini, cu nr.

cadastral 1004, din domeniul privat al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, în vederea
amplsării pe acesta a unei case de vacanță.”
Art. II - Prezentul Act Adiţional devine parte integrantă din Contract .
Art. III - Toate celelalte condiţii şi prevederi ale Contractului inițial rămân neschimbate.
Art. IV – Concesionarul declară că a luat la cunoştinţă de prevederile prezentului Act Adiţional.
Art. V - Acest Act Adiţional este încheiat în 2 exemplare cu valoare de original, unul pentru Comuna
Dorna-Arini şi unul pentru S.C. MASTER LUMY S.R.L. şi va intra în vigoare la data semnării de către
părți.

Concendent,
COMUNA DORNA ARINI
Primar – Andrei-Ștefăniță MAZĂRE

Concesionar,
S.C. MASTER LUMY S.R.L.
Sandu GÎDEA

