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HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6391/2017 
încheiat între Comuna Ciugud și SC BEST SERVICE FOR YOU SRL 

 
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

29.05.2020;  
Luând în dezbatere:  
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Contractului de concesiune nr. 6391/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC 
BEST SERVICE FOR YOU SRL, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate comun al Compartimentului Urbanism, amenajarea 
teritoriului și al Compartimentului Juridic; 

-   Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

Văzând: 
-   Adresa SC Best Service For You SRL, înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub 

nr. 3159/06.05.2020; 
-   Contractul de concesiune nr. 6391/2017 încheiat de către comuna Ciugud cu SC 

Best Service For You SRL, așa cum a fost modificat prin Actul adițional nr.1/2019, 
înregistrat sub nr.10264/2019; 

-  Certificatul de urbanism nr. 6/27.01.2020 eliberat de Comuna Ciugud pentru 
elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind 
„Construire hală (service auto), birouri și împrejmuire pe două laturiˮ; 
 Ţinând cont de prevederile: 

-   art. 8.6 din Contractul de concesiune nr. 6391/2017, așa cum a fost modificat 
prin Actul adițional nr.1/2019;  

-   art. 129  alin. (2) lit.c)  raportat la art. 129 alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
 HOTĂRĂŞTE 

 
Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Contractului de concesiune 

nr.6391/13.07.2017, așa cum a fost modificat prin actul adițional nr.1/2019 încheiat între 
Comuna Ciugud și SC BEST SERVICE FOR YOU SRL în sensul că după articolul 7.1^1 se 
introduce un nou articol 7.1^2, cu următorul cuprins: 
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"7.1^2. Se acordă concesionarului un termen de grație de încă 12 luni, respectiv 
până la finele lunii mai a anului 2021, în vederea construirii unei hale și birouri pentru  
desfășurarea activității de service auto." 

Art.II. Se mandatează domnul Damian Gheorghe -Primarul comunei Ciugud de a 
semna în numele  comunei Ciugud actul adiţional ce se va încheia potrivit art.I. 

Art.III. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004. 

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
- Compartimentului Juridic; 
- SC BEST SERVICE FOR YOU SRL; 
- primarului comunei Ciugud; 
- un exemplar la dosar. 

 

  Preşedinte şedinţă                      Contrasemnează secretar general 
    Consilier Magda Alexandru Adrian                  Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 29.05.2020 
 Nr.45 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie 


