
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului de Act adiţional la Contract de comodat nr.67/23.04.2003  
 

Consiliul Local al ora[ului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 - Hot\r^rea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] nr.20/28.03.2003 privind atribuirea `n 
folosin]\ gratuit\ pe o durat\ de 10 ani a imobilului situat `n T`rgu Neam], str. Radu Teoharie, nr.2 [i a 
terenului `n suprafa]\ de 731 mp, c\tre Funda]ia de Dezvoltare Local\ „Speran]a” din T`rgu Neam], `n 
vederea ǹfiin]\rii unui Centru de zi [i a unor ateliere protejate pentru persoanele cu handicap din T`rgu 
Neam] 
 - Contactul de comodat nr.67/23.04.2003, modificat [i completat prin Actul adi]ional 
nr.1/29.08.2008 [i Actul adi]ional nr.2/01.03.2012.  

Având în vedere prevederile art.866, 874-875 [i 1270 din Codul civil, republicat 
Lu^nd act de solicitarea Funda]iei de Dezvoltare Local\ „Speran]a”, `nregistrat\ cu 

nr.11763/04.08.2014 prin care se solicit\ `ncheierea unui nou act adi]ional la Contractul de Comodat 
nr.67/23.04.2003 motivat de faptul c\ organiza]ia a primit finan]are prin programul „Green Industry”, ]n 
vederea realiz\rii obiectivului Extinderea [i reabilitarea termo-energetic\ a imobilului situat `n T`rgu 
Neam], str. Slt. Radu Teoharie, nr.2 (proiect aprobat prin HCL T`rgu Neam] nr.132/27.06.2013) 

Ţinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ, precum [i de 
Raportul de specialitate nr.11765 din 04.08.2014 al Serviciului Juridic – Contencios administrativ al 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.“c” si lit.”d”, alin.5  lit.”a”, alin. 6 lit.”a” [i alin. 9, ale art. 
45 alin.3, art.115 alin. 1 lit. b, art.124 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările [i completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. Se aprobă proiectul de Act adiţional nr.3 la Contractului de comodat nr.67/23.04.2003, 

încheiat între Ora[ul Tîrgu Neamţ, în calitate de comodant [i Funda]ia de Dezvoltare Local\ „Speran]a” 
Tîrgu Neamţ, în calitate de comodatar, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia: 

Art.2. Se împuternice[te Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului Local 
Actul adiţional nr.3 la Contractul de comodat nr.67/23.04.2003. 
 Art.3. Serviciul Urbanism [i amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei ora[ului Tîrgu Neamţ va 
lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor [i persoanelor interesate. 

 
Nr. 145 
Din 07.08.2014 

Preşedinte de şedinţă, 
                                                Consilier: Barsan Valeriu 

                          
                               Contrasemnează,  

           S ecretar, 
  jr. Laura Elena Maftei 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti                
        Pentru                         
        Împotrivă                          
        Abtineri                         



 


