
ROMÂNIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 HOTĂRÂRE 
 
privind concesionarea fără licitaţie publică, a unor terenuri    aparţinând  

domeniului public al  orasului  Tîrgu  Neamţ 
 
                 Consiliul  Local  al  orasului  Tîrgu  Neamţ ; 
                 Având în vedere prevederile art.15(e) din Legea 50 /1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările  si 
completările ulterioare, si OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, contractelor de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii; 
                Ţinând cont de Expunerea de motive nr.18874 din 17.09.2009 , 
înaintată  de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si de  Raportul de specialitate al  
Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei  orasului 
Tîrgu  Neamţ; 
  Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
   În temeiul prevederilor art.36 ,alin.(2) lit.,,c ‘’ ,art. 36, alin.5, lit.b, ale 
art.45 alin. 3 din Legea nr.215 /2001 a  administraţiei  publice  locale; 
 
      HOTĂRĂSTE : 
 
Art.1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri 
aparţinând domeniului public al  orasului  Tîrgu  Neamţ , pe o perioadă  de  10 
ani, conform anexei 1, parte integrantă a acesteia;  
Art. 2.    Serviciul  Urbanism  si  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  
Primăriei orasului  Tîrgu  Neamţ  si  Biroul Juridic  vor  lua  măsurile  necesare  
în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art. 3.   Secretarul orasului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  si 
comunicarea  prezentei hotărâri  instituţiilor  si  persoanelor  interesate . 
 
Nr. 114 
din 25.09.2009 

 
Presedinte de sedinta, 

Consilier: Petrariu Iftime 
 

                                      
Contrasemneaza
,       Secretar, 

 jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ANEXA nr.1 
                                                                                                                   la H.C.L.nr. 114 din 25.09.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele 
Adresa 

Pentru ce se 
solicită 
concesiunea 

Suprafaţa 
solicitată 
 - aprobată 

Preţ lei / mp / an 

1. Asiminei Maria   
Str. Mărăşeşti,Bl.B19,sc.b,Ap.16 

Construire balcon 
cu acces din 
exterior 

          12mp       48 lei/mp/an 

2. Zara Vladimir 
b-dul M. Eminescu,Bl.G5, ap.30 

Construire balcon 
cu acces din interior 

          15 mp        18 lei/mp/an 

3. Marcu Ioan 
b-dul M. Eminescu,Bl.F1,Sc.A, 
Ap.1 

Construire balcon 
cu acces din interior 

          12 mp         18 lei/mp/an 

 
 


