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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind rezilierea Contractului de Concesiune nr. 647din data de 03.05.1995 

încheiat între Consiliul Local al Comunei Ibănești si SC Molid Silva Prod SRL și 
scoaterea la vânzare a terenului prin licitație publică  

 
Având în vedere: 

-subdimensionarea bugetului local prin alocarea cu 509.000 lei mai puțin din 
sume defalcate de la bugetul consolidat al statului, în anul 2018 față de anul 
2017. 
-cotele de participare la cheltuieli neeligibile pentru proiectele aflate în derulare 
pe masura 7.2 , astfel: 
 -Modernizarea partii carosabile 30 000 lei 
 -Modernizarea caminului Cultural Ibănești 30 000 lei   
 -Modernizarea Caminului Cultural Ibănești Pădure 20 000 lei 
- necesarul de fonduri pentru investițiile prevazute pe anul 2018, dupa cum 
urmează: 
 -extinderea retelei de canalizare 105 804 lei 
 -modernizare străzi 80 000 lei; 
 -aducțiune de apă  189 000 lei 
 -scoatere din fondul forestier 399 000 lei 
 -iluminat public 50 000 lei  
 - S F capelă mortuară 20 000 lei 
 - parcuri 14 000 lei 
 - proiect tehnic pentru mansardare primarie 33 000 lei 
 -S F pentru introducerea gazului natural in comună 131 000 lei 
 - finalizare PUG Ibanesti 5 000 lei; 
-Hotarârea Consiliului Local nr.96 din 27.11.2017 privind modificarea 
Contractului de concesiune nr.647 din 03.05.1995; 
ținând cont de: 
-acordul administratorului SC SC Molid-Silva Prod SRL de a modifica contractul 

de concesiune in sensul încetării acestuia înainte de termen; 
-necesitatea stringentă de fonduri pentru derularea actiunilor menționate mai sus, 

terenul care a facut obiectul contractului de concesiune va fi scos la vanzare prin 
licitație publică.  

Se propune inițierea unei Hotarâri de Consiliu pentru rezilierea 
Contractului de Concesiune nr. . 647din data de 03.05.1995 și scoaterea 
terenului la vânzare prin licitație publică. 

PRIMAR, 
DAN VASILE DUMITRU 


