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  Hotărârea  nr.     42 /2021 

privind modificarea contractului de concesiune nr. 3558/2007 încheiat între 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș și SC Mîndru Total SRL 

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iunie 2021 ; 

 

 Având în vedere : 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/65/2021 ; 

 -Raportul de specialitate al compartimentului impozite și taxe, urbanism nr.7/66/2021 ; 

 -cererea domnului Pașcan Andrei-Grigore nr. 2260/25.05.2021 privind modificarea 

părţilor contractuale din contractul de concesiune nr. 3558/21.12.2007, pe motivul că începând 
cu data de 24 martie 2021, a fost transferat dreptul de proprietate asupra imobilului clădire 
comercială  cu suprafața de 60 mp, amplasată pe teren domeniul privat al comunei Gălăuțaș, 
concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 3558/2007, clădire amplasată în Sat Gălăuțaș 
nr. 461, judetul Harghita, edificată în baza autorizației de construire nr. 1/2009, neîntabulată, 
conform procesului verbal de adjudecare nr. 50369IS din data de 24.03.2021, de la  S.C. Mîndru 

Toral SRL,  cu sediul în Sat Gălăuțaș, Comuna Gălăuțaș nr. 461, ap.3, judetul Harghita, CUI 

19081790, nr. de înreg ORC J19/875/2006 prin lichidator judiciar Management Reorganizare 

Lichidare Iași SPRL, cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, desemnat prin 

Sentința civilă nr. 836 din data de 23.09.2020, pronunțată de Tribunalul Harghita, Secția a II-a 

Civilă, în dosarul nr. 229/96/2020 ;  

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 39 din 28 septembrie 2007 de 

aprobare a concesionării suprafeței de 137 mp din domeniul privat al comunei Gălăuțaș ; 

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 42/12.08.2008 privind modificarea 

contractului de concesiune nr. 3558 din 21.12.2007 încheiat între Consiliul Local al comunei 

Gălăuțaș și Mîndru Vasile-Virgil; 

 -Contractul de concesiune nr. 3558 din 21.12.2007 încheiat între Consiliul Local al 

comunei Gălăuţaş, prin primar,  în calitate de concedent şi SC Mîndru Vasile-Virgil, persoană 
fizică, în calitate de concesionar și actul adițional  la contractul de concesiune aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 42/12.08.2008 privind modificarea 
contractului de concesiune nr. 3558/21.12.2007 ; 

 -art.362 alin.1, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare ; 

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 8/96/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului, nr.8/92/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
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sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr. 8/94/2021; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) şi alin. (2) lit.c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. 1, şi 
art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 3558 

din 21.12.2007 încheiat între Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, în calitate de concedent şi SC 

Mîndru Total SRL,  reprezentată prin Mîndru Vasile-Virgil, în calitate de concesionar, ca urmare 

a transferării dreptului de proprietate  asupra imobilului clădire comercială cu suprafața de 60 
mp, amplasată pe teren domeniul privat al comunei Gălăuțaș, concesionat în baza contractului de 

concesiune mai sus amintit, în ceea ce priveşte cap.I Părţile contractante, astfel:  

 

I. „Părţile contractante:  
Intre Comuna Gălăuțaș prin Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, cu sediul în 
Comuna Gălăuţaş, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, reprezentată prin Ţăran 
Radu, având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte,  
şi 
Pașcan Andrei-Grigore, persoană fizică, cu domiciliul în comuna Gălăuţaş, Sat 
Nuțeni, nr. 389, posesor al CI seria HR nr. 611622, eliberat de SPCLEP Topliţa  la 
data de 21.06.2019, CNP 1840625191485, în calitate de concesionar, pe de altă 
parte.” 

 

(2) Actul adițional face parte integrantă din preznta hotărâre. 
 

 Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 3558 din 21.12.2007 rămân 
neschimbate. 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judetului Harghita, 

compartimentului impozite si taxe, domnului Pașcan Andrei –Grigore. 

 Art.4. Imputerniceşte primarul comunei Gălăuţaş pentru semnarea actului adiţional la 
contractul de concesiune. 

 Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi compartimentul 
impozite si taxe. 

 

Gălăuţaş, la 30 iunie 2021  

 

 Președinte de ședință,            Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                       ………………………     

   Marius ȚĂRAN                            Monica-Camelia MORAR 
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Anexă la  Hotărârea Consiliului Local  
al comunei Gălăuțaș nr. 42/30.06.2021 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2 

 la CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3558/21.12.2007 

 

Contractul de concesiune nr. 3558/21.12.2007 se modifică la pct. I Părțile 
contractante și va avea următorul cuprins:  

 

I. Părțile contractante 

Intre Comuna Gălăuțaș prin Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, cu sediul în 
Comuna Gălăuţaş, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, reprezentată prin Ţăran 
Radu, având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, 

  

şi 
 

Pașcan Andrei-Grigore, persoană fizică, cu domiciliul în comuna Gălăuţaş, Sat 
Nuțeni, nr. 389, județul Harghita, posesor al CI seria HR nr. 611622, eliberat de 
SPCLEP Topliţa  la data de 21.06.2019, CNP 1840625191485, în calitate de 

concesionar, pe de altă parte. ” 

 

 

Gălăuțaș, la  30 iunie 2021 

 

 

Președinte de ședință,            Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                       ………………………     

   Marius ȚĂRAN                            Monica-Camelia MORAR 
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Anexă la  Hotărârea Consiliului Local  
al comunei Gălăuțaș nr. 42/30.06.2021 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2 

 la CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3558/21.12.2007 

 

Contractul de concesiune nr. 3558/21.12.2007 se modifică la pct. I Părțile 
contractante și va avea următorul cuprins:  

 

II. Părțile contractante 

Intre Comuna Gălăuțaș prin Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, cu sediul în 

Comuna Gălăuţaş, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, reprezentată prin Ţăran 
Radu, având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, 

  

şi 
 

Pașcan Andrei-Grigore, persoană fizică, cu domiciliul în comuna Gălăuţaş, Sat 
Nuțeni, nr. 389, județul Harghita, posesor al CI seria HR nr. 611622, eliberat de 
SPCLEP Topliţa  la data de 21.06.2019, CNP 1840625191485, în calitate de 
concesionar, pe de altă parte. ” 

 

 

Gălăuțaș,  la             2021 

 

 Concedent,  

                    Concesionar, 

Comuna Gălăuțaș         Pașcan Andrei-Grigore 

Primar, 

Țăran Radu              
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Proiect de Hotărâre  nr.             /2021 

privind modificarea contractului de concesiune nr. 3558/2007 încheiat între 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș și SC Mîndru Total SRL 

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de ………………. 2021 ; 

 

 Având în vedere : 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.  /         /2021 ; 

 -Raportul de specialitate al compartimentului impozite și taxe, urbanism nr.  /          
/2021 ; 

 -cererea domnului Pașcan Andrei-Grigore nr. 2260/25.05.2021 privind modificarea 

părţilor contractuale din contractul de concesiune nr. 3558/21.12.2017, pe motivul că începând 

cu data de 24 martie 2021, a fost transferat dreptul de proprietate asupra imobilului clădire 
comercială  cu suprafața de 60 mp, amplasată pe teren domeniul privat al comunei Gălăuțaș, 
concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 3558/2007, clădire amplasată în Sat Gălăuțaș 
nr. 461, judetul Harghita, edificată în baza autorizației de contruire nr. 1/2009, neîntabulată, 
conform procesului verbal de adjudecare nr. 50369IS din data de 24.03.2021, de la  S.C. Mîndru 

Toral SRL,  cu sediul în Sat Gălăuțaș, Comuna Gălăuțaș nr. 461, ap.3, judetul Harghita, CUI 

19081790, nr. de înreg ORC J19/875/2006 prin lichidator judiciar Management Reorganizare 

Lichidare Iași SPRL, cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, desemnat prin 

Sentința civilă nr. 836 din data de 23.09.2020, pronunțată de Tribunalul Harghita, Secția a II-a 

Civilă, în dosarul nr. 229/96/2020 ;  

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 39 din 28 septembrie 2007 de 
aprobare a concesionării suprafeței de 137 mp din domeniul privat al comunei Gălăuțaș ; 

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 42/12.08.2008 privind modificarea 
contractului de contractului de concesiune nr. 3558 din 21.12.2007 încheiat între Consiliul Local 

al comunei Gălăuțaș și Mîndru Vasile-Virgil ; 

 -Contractul de concesiune nr. 3558 din 21.12.2007 încheiat între Consiliul Local al 

comunei Gălăuţaş, prin primar,  în calitate de concedent şi SC Mîndru Vasile-Virgil, persoană 
fizică, în calitate de concesionar și actul adițional  la contractul de concesiune aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 42/12.08.2008 privind modificarea 
contractului de concesiune nr. 3558/21.12.2007 ; 

 -art.362 alin.1, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare ; 
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Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 8/    / 2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului, nr.8/   /2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ nr. 8/     /2021; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) şi alin. (2) lit.c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. 1, şi 
art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 3558 
din 21.12.2007 încheiat între Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, în calitate de concedent şi SC 
Mîndru Total SRL,  reprezentată prin Mîndru Vasile-Virgil, în calitate de concesionar, ca urmare 

a transferării dreptului de proprietate  asupra imobilului clădire comercială cu suprafața de 60 
mp, amplasată pe teren domeniul privat al comunei Gălăuțaș, concesionat în baza contractului de 

concesiune mai sus amintit, în ceea ce priveşte cap.I Părţile contractante, astfel:  

 

II. „Părţile contractante:  
Intre Comuna Gălăuțaș prin Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, cu sediul în 
Comuna Gălăuţaş, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, reprezentat prin Ţăran 
Radu, având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte,  
şi 
Pașcan Andrei-Grigore, persoană fizică, cu domiciliul în comuna Gălăuţaş, Sat 
Nuțeni, nr. 389, posesor al CI seria HR nr. 611622, eliberat de SPCLEP Topliţa  la 
data de 21.06.2019, CNP 1840625191485, în calitate de concesionari, pe de altă 
parte. 

 

(2) Actul adițional face parte integrantă din preznta hotărâre. 
 

 Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 3558 din 21.12.2007 rămân 
neschimbate. 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judetului Harghita, 

compartimentului impozite si taxe, domnului Pașcan Andrei –Grigore. 

 Art.4. Imputerniceşte primarul comunei Gălăuţaş pentru semnarea actului adiţional la 
contractul de concesiune. 

 Art.5. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi compartimentul 
impozite si taxe. 
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Gălăuţaş, la               2021  
 

Initiator Țăran Radu-Primar,                Avizează, 
             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

                  Morar Monica-Camelia 

     

Anexă la P. Hotărârea Consiliului Local  
al comunei Gălăuțaș nr.        /2021 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2 

 la CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3558/21.12.2007 

 

Contractul de concesiune nr. 3558/21.12.2007 se modifică la pct. I Părțile 
contractante și va avea următorul cuprins:  

 

III. Părțile contractante 

Intre Comuna Gălăuțaș prin Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, cu sediul în 
Comuna Gălăuţaş, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, reprezentată prin Ţăran 
Radu, având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, 

  

şi 
 

Pașcan Andrei-Grigore, persoană fizică, cu domiciliul în comuna Gălăuţaş, Sat 
Nuțeni, nr. 389, județul Harghita, posesor al CI seria HR nr. 611622, eliberat de 
SPCLEP Topliţa  la data de 21.06.2019, CNP 1840625191485, în calitate de 
concesionar, pe de altă parte. ” 

 

 

Gălăuțaș, la          2021 

 

 

Initiator Țăran Radu-Primar,                Avizează, 
             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

                  Morar Monica-Camelia 
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Comuna Gălăuțaș 

Compartiment impozite și taxe, urbanism 

Nr.    /      /2021 

Raport de specialitate 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 3558/2007 încheiat între 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș și SC Mîndru Total SRL 

 
   Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 39 din 28 septembrie 
2007 s-a aprobat concesionarea suprafeței de 137 mp din domeniul privat al comunei 
Gălăuțaș, domnului Mindru Vasile-Virgil , persoana fizică, cu domiciliul în comuna 
Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 461, ap. 4, jud Hargita, pentru extindere consturcție aferentă 
apartamantelor 3 și 4, din comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 4619 pentru creare cale  
de acces magazin mixt. 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 42/12.08.2008 s-a 
aprobat modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 3558/21.12.2007 
în ceea ce privește obiectul contractului acesta fiind teren în suprafață de 187 mp, situat 
în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, aferentă magazinului mixt din comuna Gălăuțaș, 
Sat Gălăuțaș, apartamentul 1,3 și 4, în conformitate cu obiectivele concedentului, 
aceste obiective fiind conform art. 1 alin. (2) pct.II-obiectul contractului –realizarea prin 
atribuire teren în vederea construirii unei ”Extindere construcție aferentă apartamentelor 
1, 3 și 4, comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 461 (creare cale de acce magazin mixt și 
extindere spațiu comercial) și părțile contractante din Mîndru Vasile- Virgil în SC Mindru 
Total SRL, reprezentată prin Mîndru Vasile- Virgil. 

 Durata concesionării este de 49 ani,cu posibilitatea de prelungire cu o perioadă 
egală cu cel mult jumătate din durata iniţială,prin simplul acord de voinţă al părţilor. 

  Redevenţa anuală stabilita este la valoarea de 0.5 euro/mp/an, care se achita in 
lei la cursul oficial al euro,stabilit de Banca Naţională a României,valabil in ziua 
efectuării plăţii. 

 In baza actului  proces verbal de adjudecare nr. 50369IS din data de 
24.03.2021, domnul Pașcan Andrei-Grigore a dobândit de la  SC Mîndru Toral SRL,  cu 
sediul în Sat Gălăuțaș, Comuna Gălăuțaș nr. 461, ap.3, judetul Harghita  CUI 
19081790, nr. de înreg ORC J19/875/2006 prin lichidator judiciar Management 
Reorganizare Lichidare Iași SPRL, cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. 
Iași ,  desemnat prin Sentința civilă nr. 836 din data de 23.09.2020, pronunțată de 
Tribunalul Harghita, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 229/96/2020 ( dosar aflat pe rolul 
Tribunalului Harghita cu materia faliment, obiect –procedura insolvenței-societăți cu 
răspundere limitată-comuna Gălăuyțaș având calitatea de creditor), cădirea comercială 
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ce a fost extinsă pe terenul domeniul privat al comunei Gălăuțaș în baza contractului de 
concesiune mai sus amintit. 

Astfel, prin cererea domnului Pașcan Andrei-Grigore nr. 2260/25.05.2021 solicită 
modificarea părţilor contractuale din contractul de concesiune nr. 3558/21.12.2017 pe 
motivul că începând cu data de 24 martie 2021, a fost transferat dreptul de proprietate 
asupra imobilului clădire comercială cu suprafața de 60 mp, amplasată pe teren 
domeniul privat al comunei Gălăuțaș, concesionat în baza Contractului de concesiune 
nr. 3558/2007, amplasată în Sat Gălăuțaș nr. 461, judetul Harghita, edificată în baza 
autorizației de contruire nr. 1/2009, conform procesului verbal de adjudecare nr. 
50369IS din data de 24.03.2021,   

Se propune modificarea părţilor din contractul de concesiune nr. 
3558/21.12.2017 în ceea ce privește concesionarul, respectiv pe domnul Pașcan 
Andrei-Grigore, şi încheierea unui act aditional la contract. 
 Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.  
 
 
Gălăuţaş, la                 2021 
 
 
Compartiment impozite și taxe, urbanism 
Consilier, 
Olariu Steluța-Luminița 
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Comuna Gălăuțaș 
Primar 
Nr.     /    /2021  
 

Referat de aprobare 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 3558/2007 încheiat între 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș și SC Mîndru Total SRL 

  
 In baza actului proces verbal de adjudecare nr. 50369IS din data de 

24.03.2021, domnul Pașcan Andrei-Grigore a dobândit de la  SC Mîndru Toral SRL,  cu 
sediul în Sat Gălăuțaș, Comuna Gălăuțaș nr. 461, ap.3, judetul Harghita  CUI 
19081790, nr. de înreg ORC J19/875/2006 prin lichidator judiciar Management 
Reorganizare Lichidare Iași SPRL, cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. 
Iași,  desemnat prin Sentința civilă nr. 836 din data de 23.09.2020, pronunțată de 
Tribunalul Harghita, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 229/96/2020 ( dosar aflat pe 
rolul Tribunalului Harghita cu materia faliment, obiect –procedura insolvenței-
societăți cu răspundere limitată-comuna Gălăuțaș având calitatea de creditor), 
cădirea comercială ce a fost extinsă pe terenul domeniul privat al comunei Gălăuțaș 
concesionat în baza contractului de concesiune 3558/21.12.2017.   

Astfel, prin cererea domnului Pașcan Andrei-Grigore nr. 2260/25.05.2021 se 
solicită modificarea părţilor contractuale din contractul de concesiune nr. 3558 din 
21.12.2017 pe motivul că începând cu data de 24 martie 2021, a fost transferat 
dreptul de proprietate asupra imobilului clădire comercială cu suprafața de 60 mp, 
amplasată pe teren domeniul privat al comunei Gălăuțaș, concesionat în baza 
Contractului de concesiune nr. 3558/2007, amplasată în Sat Gălăuțaș nr. 461, judetul 
Harghita, edificată în baza autorizației de contruire nr. 1/2009, conform procesului 
verbal de adjudecare nr. 50369IS din data de 24.03.2021. 

Se propune modificarea părţilor din contractul de concesiune nr. 3558 din 
21.12.2017 în ceea ce privește concesionarul, respectiv pe domnul Pașcan Andrei-
Grigore  şi încheierea unui act aditional la contract. 
 Celelalte prevederi ale contractului de concesiune  rămân neschimbate.  

Drept pentru care propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată.  

 
   
Gălăuţaş, la                 2021 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                            

 
Primar, 
Ţăran Radu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


