
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind reglementarea situației juridice a contractului de concesiune nr. 12/03.06.2004 şi a 

contractului de concesiune nr. 46455/19.12.2006 încheiate între Consiliul Local al                                
Sectorului 1 şi S.C. GEORDAN COM S.R.L. 

 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 
Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agro-alimentare din 
municipiul Bucureşti; 

Faţă de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti                                     
nr. 51/06.03.2003 privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din 
municipiul Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând contractele de concesiune nr. 12/03.06.2004 şi respectiv                                           
nr. 46455/19.12.2006, ambele încheiate cu S.C. GEORDAN COM S.R.L.; 

Luând act de adresa depusă de către S.C. Geordan Com S.R.L. prin care se solicită 
încheierea unei convenții de novație prin schimbare de debitor, prin care S.C. Geordan Domenii 
S.R.L. se subrogă în toate drepturile și obligațiile de orice natură ce decurg din contractul de 
concesiune nr. 12/03.06.2004 şi respectiv contractul de concesiune nr. 46455/19.12.2006 
încheiate cu S.C. Geordan Com S.R.L; 

Având în vedere adresa Administrației Piețelor Sector 1 nr. 325/16.04.2015 înregistrată la 
sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11231/16.04.2015 prin care se concluzionează că solicitarea 
S.C. Geordan Com S.R.L. intră sub incidența art. 10 alin. (5) din contractul de concesiune nr. 
12/03.06.2004 respectiv art. 9, alin. (5) din contractul de concesiune nr. 46455/19.12.2006, 
reprezentând practic o subconsecionare; 

În temeiul, art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se respinge cererea formulată de către S.C. Geordan Com S.R.L., întrucât 

solicitarea acesteia intră sub incidența prevederilor art.10, alin.(5) din contractul de concesiune 
nr. 12/03.06.2004 respectiv art.9, alin.(5) din contractul de concesiune  nr. 46455/19.12.2006. 



Art.2. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcția Juridică și Resurse 
Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 28.05.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:       101 
 Data:    28.05.2015  

 


