
ROMANIA 
JUDE�UL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� 
 

HOTARARE 
 

privind  scoaterea  la  licita�ie  public�  deschis�  în  vederea  concesionarii a 
doua spatii cu suprafetele de 76 mp  si respectiv 101mp, apartinand domeniului 

privat  al orasului Tirgu Neamt 
                                                              
              Consiliul  Local  al  ora�ului  Tîrgu  Neam� ; 
              Având în vedere prevederile art.15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia  si art.123 privind modalitatea de concesionare a 
bunurilor apartinand domeniului public din Legea 215/2001 a administratiei publice 
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                �inând cont de Expunerea de motive nr. 1498/22.01.2009 înaintat�  de 
Primarul ora�ului Tîrgu Neam� si de  Raportul de specialitate al  Serviciului Urbanism 
din cadrul Prim�riei  orasului Tîrgu  Neam�; 
   �inând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
    În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c ‘’ ,art. 36 alin.(5) lit.,b, art.45 
alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
                                                        HOTARASTE 
 
Art. 1.   Se aprob� scoaterea la licita�ie public� deschis� în vederea concesionarii a 
celor doua spatii in suprafata de 76 mp si respectiv 101mp de la parterul Bl.M15, din 
Bulevardul 22 Decembrie, spatii apartinand domeniului privat al orasului Tirgu 
Neamt, pe o perioada de 10 ani, conform anexelor la prezenta hotarare , parte 
integranta a acesteia; 
Art. 2.   Se aprob�  Caietul  de Sarcini pentru suprafata de 76 mp, prev�zut  în  
anexa 1 la  prezenta ,  parte  integrant�  a  acesteia ; 
Art.3.  Se aproba Caietul de Sarcini  pentru suprafata de 101 mp , prevazut in anexa 
2 la prezenta , parte integranta a acesteia; 
Art.4  Se aprob� componen�a Comisiei de licita�ie prev�zut� în anexa 3 la prezenta 
parte integrant� a acesteia. 
Art. 5.  Pre�ul  de  pornire  al  licita�iei  este  de  5,0EURO /mp / an , la  cursul  zilei . 
Art6.  Serviciul  Urbanism  si  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Prim�riei orasului  
Tîrgu  Neam�  si  Biroul Juridic  ,vor  lua  m�surile  necesare  în  vederea  ducerii  la  
îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hot�râri . 
Art. 7. Secretarul orasului Tîrgu  Neam� va asigura publicitatea  si comunicarea  
prezentei hot�râri  institu�iilor  si  persoanelor  interesate . 
 
Nr. 7 

din 30.01.2009 

                     Presedinte de sedinta, 

                                                        Consilier: Chitic Paul 

               Contrasemneaza,        
                                                             Secretar, 

                                                                                                 jr. Laura Elena Maftei 
 
 



                                                                                            ANEXA 3 la  
H.C.L. nr.7 din 30.01.2009 

 
 
 
 
 
 
 
                                  COMISIA DE LICITA�IE 
 
 
         Comisia de licita�ie pentru scoaterea la licita�ie public� deschis� în 
vederea concesion�rii a dou� spa�ii cu suprafe�ele de 76 mp �i respectiv 
101 mp, apar�inând domeniului privat  al ora�ului Tîrgu Neam� : 
 
 
 
 
1.Pre�edinte comisie :          Ing. Ion Rusu 
2.Secretar    comisie :          Ref.  Maria Amih�iesei 
3.Membri :                            Jr.   Mihaela Nevoie 
4.                                           Jr.   Ciprian Iovoaia 
5.Reprez. Comisia 1 :          Burlacu Ion 
6.Reprez. Comisia 2 :         Aciocarlanoaiei Aurel 
7.Reprez. Comisia 3 :        Truta Dinu 
 
 


