
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii intre Orasul Tirgu Neamt, prin Consiliul Local al 
Orasului si ALGA Consult , in vederea amanajarii unui  patinoar artificial in 

Parc Central , in perioada 01 noiembrie 2013- 31 martie 2014 
 

     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 16021 din 23.10. 2013, inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ intocmit de Directia Financiar Contabilitate- 
Implementare proiecte , Serviciul Comunicare si Relatii Publice si Serviciul Urbanism-
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, prin care se propune 
aprobarea asocierii intre Orasul Tirgu Neamt si ALGA Consult , in vederea amenajarii unui 
patinoar artificial in Parc Central , in perioada noiembrie 2013-martie 2014; 
 Avand in vedere adresa 34/16021/23.10.2013, inaintata de ALGA Consulti prin se 
solicita suprafata de 600 mp , in vederea amanjarii unui patinoar; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juruduc al acesteia, actualizata; 
 In conformitate cu prevederile O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
modificata si completata; 

În temeiul art.  36, alin. 2, lit. e,  coroborat cu alin.7, lit.a, art. 45 alin. 2, lit.f,  art.61, alin.2 
si art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 

                                                   HOTĂRĂSTE : 
 
Art. 1   Se aproba asocierea intre Orasul Tirgu Neamt, prin Consiliul Local al Orasului 

Tirgu Neamt si ALGA Consult , in vederea amenajarii unui patinoar artificial in Parc Central , in 
perioada 01 noiembrie 2013- 31 martie 2014, conform contractului de asociere in anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare; 

Art. 2     Se imputerniceste Primarul Orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator 
principal de credite , sa semneze contractul de asociere prevazut la art.1 din prezenta hotarare; 

Art. 3   Primarul Orasului Tirgu Neamt va urmari modul in care Directia Financiar 
Contabilitate- Implementare proiecte Serviciul Comunicare si Relatii Publice si Serviciul 
Urbanims-Amenajare Teritoriului din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor aduce la 
indeplinire  prevederilor prezentei hotarari ; 

Art. 4 -  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate 

Nr. 197 
din 31.10.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Luculescu Vasile 

 
                 Contrasemneaz\,        

                                                          Secretar, 
  jr. Laura Elena Maftei 

 Total consilieri locali     19 
  Prezenti                 19    
  Pentru                     19     
  Împotrivă                          
  Abtineri                          



 


