
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind darea în administrare a unor spaţii către 

 S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tîrgu Neamţ 
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile legii nr.  31/1990 privind societăţile comerciale,  cu modificările si 

completările ulterioare, ale art. 123, alin. (1) din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  
republicată, cu modificările si completările ulterioare 

Având în vedere adresele nr. 38 şi 39 din 11.11.2013 ale S.C. Centrul de Întreţinere Urbană 
S.R.L. Tg. Neamţ; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ 
ambele înregistrate sub nr. 17602 din 13.11.2013; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c) şi alin. 5, lit. a) art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.  Se aprobă darea în administrare a unui spaţiu în suprafaţă de 17 mp, situat în Bdl. Ştefan 

cel Mare, nr. 48B, parter, camera 1 (M agazie protecţie civilă)  către S.C. Centrul de Întreţinere Urbană 
S.R.L. Tg. Neamţ – conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 

 Art. 2. Se aprobă darea în administrare a unui teren în suprafaţă de 600 mp şi a unui spaţiu în 
suprafaţă de 30 mp – atelier tâmplărie, situate în Bdl.  22 Decembrie (în incinta Serei de flori)  către 
S.C. Centrul de Întreţinere Urbană S.R.L. T g. Neamţ – conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

Art. 3.  Se aprobă darea în  administrare a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp – magazie lemne  
situat în Bdl. Ştefan cel Mare, nr. 48B către S.C. Centrul de Întreţinere Urbană S.R.L. T g. Neamţ – 
conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre; 

Art. 4.  Se împuterniceşte primarul oraşului, Vasilică Harpa, să semneze în numele şi pentru 
Consiliul Local contractul de administrare şi protocolul de predare – primire. 

Art. 5. Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. 207 

din 19.11.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Marian Viorel 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
Total consilieri locali     19 
Prezenti      18               
Pentru          18               
Împotrivă      -                    
Abtineri           -               
 



 


