
                                 
ROMÂNIA 

JUDE�UL    NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� 

 
HOT�RÂRE 

 
privind concesionarea direct� , f�r� licita�ie public�, a unor terenuri    

apar�inând  domeniului public al  orasului  Tîrgu  Neam� 
 
              Consiliul  Local  al  orasului  Tîrgu  Neam� ; 
                 Având în vedere prevederile art.15(e) din Legea 50 /1991 privind 
autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, republicat�, cu modific�rile  si 
complet�rile ulterioare, si OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizi�ie public�, contractelor de concesiune de lucr�ri publice si a 
contractelor de concesiune de servicii; 
                �inând cont de Expunerea de motive nr. 1954 din 22.01.2010 , 
înaintat�  de Primarul orasului Tîrgu Neam� si de  Raportul de specialitate al  
Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului 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, ale 
art.45 alin. 3 din Legea nr.215 /2001 a  administra�iei  publice  locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
      HOT�R��TE : 
 
Art.1. Se aprob� concesionarea f�r� licita�ie public� a unor terenuri 
apar�inând domeniului public al  orasului  Tîrgu  Neam� , pe o perioad�  de  10 
ani, conform anexei 1, parte integrant� a acesteia;  
Art. 2.    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. 3.   Secretarul orasului Tîrgu  Neam� va asigura publicitatea  si 
comunicarea  prezentei hot�râri  institu�iilor  si  persoanelor  interesate . 

Nr. 19 

Din: 28.01.2010 
Presedinte de sedinta , 

Consilier: Andoni Neculai 
   Contrasemneaza , 

                                         Secretar, 
      jr. Laura Elena Maftei 

 



                                                                                                                                      ANEXA nr.1 
                                                                                                                              la H.C.L.nr.19 din 28.01.2010 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Numele , prenumele  �i 
                   adresa 

Pentru ce se solicit� 
concesiunea 

Suprafa�a solicitat� 
 - aprobat� 

Pre� lei / mp / an 
 
 
 

1. Rusu Doina  
Str.22Decembrie, bl. N3,sc.B, ap.11 

Construire balcon cu 
acces din interior 

     20mp       20 lei/mp/an 

2.  Toma George 
Str.22 Decembrie, bl.M8, ap.26 

Construire balcon cu 
acces din exterior în 
str. Cuza Vod� 
bl.E2,ap.17 

      21mp        55 lei /mp/an 

3.   Micu Constantin 
Aleea Tîrgului, Bl.A9,sc.A,ap.6. 

Construire balcon cu 
acces din exterior la 
parterul bl.M8. din Bdul 
M.Eminescu 

       26mp        55 lei/mp/an 

4. Birou Notarial David Daniela 
Str.Calistrat Hoga�,bl.B13,ap.23 

Construire balcon cu 
acces din interior 

       18mp         20lei/mp/an 

5. Mitache Florian 
Str.Calistrat Hoga�, bl.B19,ap.24 

Construire balcon cu 
acces din interior 

       15mp        20lei/mp/an 

 
 


