
                                            ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
                                                     HOTARÂRE 
  

privind darea în folosinţă a unor centrale termice către Asociaţiile de locatari 
 

          Având în vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;  cererea nr. 24571 din 29.10.2012 a Asociaţiei 
de locatari „Fortuna”, cu sediul în Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M6, sc. A; cererea cu nr. 
23529 din 23.10.2012 a „Asociaţiei de locatari V1 Tîrgu Neamţ”, cu sediul în Tîrgu Neamţ, B-dul 
Stefan cel Mare, bl. V1, ap. 24; 
          Luand act de Expunerea de motive nr. 24617 din 29.10.2012 a primarului orasului Tîrgu 
Neamţ si Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Primariei orasului Tg Neamt; 
        În temeiul prevederilor art. 36, alin.( 2), lit. „c”, art.45 alin.3 art.115, alin. (1), lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
 
                                                             HOTARASTE: 
 
       Art. 1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită a centralei termice a blocului M6, din str. 22 
Decembrie către Asociaţia de locatari „Fortuna” pentru o perioadă de doi ani de zile. 
      Art. 2.   Se aprobă darea în folosinţă gratuită a centrale termice a blocului V1, din B-dul Stefan 
cel Mare către „Asociaţia de locatari V1 Tîrgu Neamţ” pentru o perioadă de doi ani de zile.                  
      Art. 3.   Asociaţiile de locatari menţionate la art.1 si 2 vor răspunde de întreţinerea si exploatarea 
în condiţii de siguranţă a centralelor termice a blocurilor, precum si de achitarea contravalorii 
utilităţilor legate de funcţionarea acestora. 
      Art. 4.  Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 69 din 28.05.2010 
privind aprobarea dării în administrare a centralelor termice de la următoarele blocuri din orasul 
Tîrgu Neamţ: H1 (str. Cuza Vodă, nr. 59); M5; M6; si M8 (str. 22 Decembrie) pentru producerea si 
furnizarea energiei termice către S.C „PRIM LOCATO” SRL Tîrgu Neamţ.  
     Art. 5 Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
     Art. 6.  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
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