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              ROMÂNIA   
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
     MUNICIPIUL BISTRIȚA 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea Societății “Business Park Bistriţa Sud” S.R.L.- societate 

administrator pentru Parcul Industrial “ Bistriţa Sud”, să închirieze cu caracter 
temporar suprafețele de teren pentru care nu sunt încheiate contracte de 

administrare si de prestări servicii conexe 
 
 
 Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
19.08.2021; 
 având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 69515/11.08.2021 al Primarului municipiului Bistriţa; 
 Raportul comun nr. 69220/11.08.2021 al Direcţiei Economice si al Direcţiei 
Administratie Publică, Juridic; 
 Adresa Societăţii Business Park Bistrița Sud S.R.L. nr.712/09.08.2021 
înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.68645/10.08.2021; 
 Referatul Societății Business Park Bistrița Sud S.R.L. nr.713/10.08.2021; 
 Hotărârea AGA a Societății Business Park Bistrița Sud S.R.L. 
nr.45/05.08.2021; 

Avizul favorabil nr.137/18.08.2021 al Comisiilor de specialitate reunite ale 
Consiliului local al municipiului Bistrița; 

în conformitate cu: 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.109/2012 privind 

infiintarea Societăţii comerciale cu raspundere limitata S.C.”Business Park Bistriţa 
Sud” S.R.L.-societate administrator pentru Parcul Industrial “Bistriţa Sud” 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.77/2013 privind 
modificarea si completarea Hotararii nr.109/2012 privind infiintarea Societăţii 
comerciale cu raspundere limitata S.C.”Business Park Bistriţa Sud” S.R.L.-societate 
administrator pentru Parcul Industrial “Bistriţa Sud” 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.28/2014 privind majorarea 
capitalului social al Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. si modificarea si 
completarea Hotararii nr.109/2012 privind infiintarea Societăţii comerciale cu 
raspundere limitata S.C.”Business Park Bistriţa Sud” S.R.L.-societate administrator 
pentru Parcul Industrial “Bistriţa Sud” 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.53/2015 privind majorarea 
capitalului social al Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. si modificarea si 
completarea Hotararii nr.109/2012 privind infiinţarea societăţii comerciale cu 
raspundere limitata S.C.”Business Park Bistriţa Sud” S.R.L.-societate administrator 
pentru Parcul Industrial “Bistriţa Sud” 
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 Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.158/2015 privind 
modificarea si completarea Hotararii nr.109/2012 privind infiintarea Societăţii 
comerciale cu raspundere limitata S.C.”Business Park Bistriţa Sud” S.R.L.-societate 
administrator pentru Parcul Industrial “Bistriţa Sud” 
 Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.49/2016 privind 
modificarea si completarea Hotararii nr.109/2012 privind infiintarea Societăţii 
comerciale cu raspundere limitata S.C.”Business Park Bistriţa Sud” S.R.L.-societate 
administrator pentru Parcul Industrial “Bistriţa Sud”, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.31/2021 pentru 
modificarea Anexei la Hotărârea nr.109/20.09.2012 a Consiliului Local al municipiului 
Bistriţa privind infiintarea Societăţii comerciale cu raspundere limitata, S.C.“Business 
Park Bistriţa Sud” S.R.L.-societate administrator pentru Parcul Industrial “ Bistriţa 
Sud”, cu modificările şi completările ulterioare 

Prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea si funcţionarea parcurilor 
industriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Prevederile art. 2009 si următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, 
 In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”d”, art.131,  art.139 

alin.(3) lit.”g”, art.362 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

ART.1. (1) Se mandatează Societatea “Business Park Bistrița Sud” S.R.L.-
societate administrator pentru Parcul Industrial “ Bistriţa Sud”, să închirieze către terți 
suprafețele de teren pentru care nu sunt încheiate contracte de administrare şi de 
prestări servicii conexe. 
 (2) Prețul chiriei pentru suprafețele de teren închiriate potrivit alin.1, nu poate fi 
mai mic de 2,8 EURO/mp/an. 
 (3) Închirierea terenului potrivit alin.1 trebuie sa facă astfel încât să nu 
pericliteze în niciun fel activitatea rezidenților ori obiectul de activitate al parcului, iar 
durata contractelor de închiriere nu va putea depăşi data de 31.12.2021. 
 (4) Contractele de inchiriere vor fi înaintate de administratorul neasociat al  
Societății ”Business Park Bistrița Sud” S.R.L spre aprobarea A.G.A. a societăţii, 
anterior semnării de către părţi. 

ART.2. Administratorul neasociat al Societății ”Business Park Bistrița Sud” 
S.R.L. va iniția modificarea „Regulamentului de organizare si funcționare” până cel 
târziu la data de 01.12.2021. 
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ART.3. Societatea “Business Park Bistrița Sud” S.R.L.-societate administrator 

pentru Parcul Industrial “ Bistriţa Sud”, prin A.G.A şi administratorul neasociat al 
acesteia vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 ART.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului 
Bistriţa în ședința ordinară cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(3) lit.”g” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, respectiv cu un număr de 20 voturi ”pentru". 
 ART.5. Secretarul general al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul 
pregătire documente, contencios, va comunica prezenta hotărâre: 
   - Direcţiei Administratie Publică, Juridic; 
   - Direcţiei Economice; 
   - Societăţii Business Park  Bistriţa Sud S.R.L. 

- Primarului municipiului Bistriţa; 
   - Instituţiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                PENTRU SECRETAR GENERAL, 
           DIRECTOR EXECUTIV 

                HANGAN SORIN                      CINCEA DUMITRU MATEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bistriţa, la 19 AUGUST 2021 
Nr. 126 
SN/BC/CTT/4 ex 
 


