
R O M Â N I A 

JUDET UL NEAMT  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT  

PROIECT                                                      HOT ĂRÂRE 

privind aprobarea actului aditional nr.1  la Contractul de comodat aprobat prin HCL 
nr.132 din 2012 

 
                 Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
                 Avand in vedere  Hotararea Guvernului Romaniei nr.197/2006 privind 
aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor  persoanelor 
cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor 
fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor 
programe; Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 
Hotararea Consiliului  Local al Orasului  Tirgu Neamt nr. 132 din 20.12.2006 privind 
aprobarea participarii la proiectul Centru de primire in regim de urgenta ,,Sfanta 
Teodora”; Adresa nr. 6097/19.03.2015 prin care Parohia ,,Sfantul Nicolae” Humulesti ne 
aduce la cunostinta ca sunt de acord cu prelungirea contractului de comodat incheiat intre 
aceasta si Primaria Orasului Tirgu Neamt cu inca 10 ani de la data aprobarii hotararii; 
                 Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic si Directiei Buget-Contabilitate,  inregistrate 
sub numarul   din 6174/23.03.2015 ; 
                  In temeiul prevderilor art.36 alin.2 lit.c, art. 45 alin. (3)  si al art.115 alin.(1) 
lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 Art.1. Se  aproba incheierea actului aditional nr.1  la Contractul de comodat aprobat prin 
HCL nr.132 din 2012, prevazut in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 
 Art.2 Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tg Neamt va lua toate masurile 
necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate 
 
           Init iator,                                                                              Avizat  legalitate, 

            Primar,                                                                                    Secretar, 

      Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

            str. Stefan cel M are  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 
0233/790508 

Serviciul juridic 

Directia buget-contabilitate                                                                            APROB, 

Nr.  6174  /23.03.2015                                                                                     Primar,                                                                               

                                                                                                                   Harpa Vasilica 

                                            RAPORT DE S PEC IALITATE 

privind aprobarea actului aditional nr.1  la Contractul de comodat aprobat prin HCL 
nr.132 din 2012 

 
 

    Având în vedere: 

         Prin Hotararea Consiliului  Local al Orasului   T irgu Neamt nr. 132 din 20.12.2006  privind 
aprobarea part iciparii la proiectul Centru de primire in regim de urgenta ,,Sfanta Teodora” , se aproba 
infiintarea ,,Centrului de primire in regim de urgenta ,,Sfanta T eodora”, contributia locala de 82.800 lei, 
parteneriatul cu Asociat ia ,,Angels”, in vederea implementarii proiectului ,, Centru de primire in regim de 
urgenta ,,Sfanta T eodora” dar si contractul de comodat   cu Parohia ,,Sfantul Nicolae”  Humulest i. 

         Part ile au convenit  sa incheie  contractul de comodat  pe termen de 10 ani. Predarea bunurilor a avut 
loc la data demararii proiectului pentru care s-a incheiat  contractul, data la care a inceput executarea 
contractului a carui data se incheie dupa 10 ani.   

        Necesitatea  prelungirii contractului de comodat cu inca 10 ani, se motiveaza prin faptul ca pentru 
implementarea proiectului ,,Diversitate in economia sociala’’, se impune dovedirea existentei spat iului de  
desfasurare a act ivitat ilor. 

         Prin  adresa nr. 6097/19.03.2015, Parohia ,,Sfantul Nicolae” Humulesti ne aduce la cunost inta ca 
sunt  de acord cu prelungirea contractului de comodat incheiat  intre acesta si Primaria Orasului Tirgu 
Neamt cu inca 10 ani . 

         Proiectul este finantat  prin Fondul European, Domeniu major de Interventie 6.1. si consta in 
principal in dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv cantina sociala cu servire la domiciliul persoanelor 
asistate.     

      Supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt privind  
aprobarea actului aditional nr.1  la Contractul de comodat aprobat prin HCL nr.132 din 2012. 
 
   Directia    Buget-Contabilitate                                                  Serviciul Juridic 

               Ec.Tanasa Carmen                                                                                 Intocmit,                                                                

                                                                                                                        Vasiliu Sofica Maria 

 

 



 

 

 

          str. Stefan cel M are  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 
0233/790508 

Serviciul juridic 

Directia buget-contabilitate                                                                             

Nr. 6174 / 23.03.2015                                                                                            

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea actului aditional nr.1  la Contractul de comodat aprobat prin HCL 

nr.132 din 2012 
 
 
 

 
      Prin Hotararea Consiliului  Local al Orasului  T irgu Neamt nr. 132 din 20.12.2006  privind aprobarea 
part iciparii la proiectul Centru de primire in regim de urgenta ,,Sfanta T eodora” , se aproba infiintarea 
,,Centrului de primire in regim de urgenta ,,Sfanta T eodora”, contributia locala de 82.800 lei, parteneriatul 
cu Asociat ia ,,Angels”, in vederea implementarii proiectului ,, Centru de primire in regim de urgenta 
,,Sfanta T eodora” dar si contractul de comodat   cu Parohia ,,Sfantul Nicolae”  Humulest i. 

         Part ile au convenit  sa incheie  contractul de comodat  pe termen de 10 ani. Predarea bunurilor a avut 
loc la data demararii proiectului pentru care s-a incheiat  contractul, data la care a inceput executarea 
contractului a carui data se incheie dupa 10 ani.   

         In vederea implementarii proiectului ,,Diversitate in economia sociala’’, proiect   finantat prin Fondul 
European, Domeniu major de Interventie 6.1.  constand in principal in dezvoltarea serviciilor sociale, 
inclusiv cantina sociala cu servire la domiciliul persoanelor asistate, se impune dovedirea existentei 
spat iului de desfasurare a activitat ilor. 

         Prin  adresa nr. 6097/19.03.2015, Parohia ,,Sfantul Nicolae” Humulest i ne aduce la cunost inta ca 
sunt  de acord cu prelungirea contractului de comodat incheiat  intre acesta si Primaria Orasului Tirgu 
Neamt cu inca 10 ani . 

        Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma init ială. 

 
                                                                 Initiator, 

Primar, 
Harpa Vasilică 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       

          str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
                                                                                                    ANEXA NR.1 LA HCL 

                                                     Nr._____  din 23.03.2015        

 
                                          ACT ADIŢIONAL                  

                                   La  Contractul de comodat  

PĂRŢILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIŢIONAL  

Art. 1. Părţile :  

Parohia ,, Sfantul Neculai’’ Humulesti, cu sediul  social in Tirgu Neamt-Humulesti, str. Ion 
Creanga, nr.60, jud. Neamt, cod fiscal 3425782, avand contul IBAN RO35P0528103261848ROL01, 
deschis la Bancpost FilialaTirgu Neamt, reprezentata de Vasile Cojocariu, in functia de Preot-paroh, in 
calitate de comodant, pe de o parte, 

Si 

                  Orasul Tirgu Neamt, reprezentat legal prin Primar Harpa Vasilică, cu sediul in Tîrgu Neamţ, str. 

Ştefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ, telefon 0233 790245, fax 0233/ 790508, Cod fiscal 2614104, cont 
RO05TREZ49321300205XXXXX deschis la  Trezoreria Oraşului Tîrgu Neamţ, in calitate de comodatar, pe 

de alta parte 

                Art. 2. Obiectul Actului Adiţional îl constituie prelungirea  prin acordul părţilor a Contractul de 

comodat aprobat prin HCL nr.132 din 20.12.2006 nr.       , cu o perioda de 10 ani. 

                Art.3. Prezentul act aditional se incheie ca urmare a aprobarii HCL nr........din...... 

                Art.4. Celelalte prevederi din contractul de comodat raman neschimbate. 

                Art.5.  Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în trei exemplare. 

               COMODANT,                                                                                   COMODATAR, 

  Parohia ,, Sfantul Neculai’’ Humulesti                                                    Orasul Tirgu Neamt 

                   Preot-paroh                                                                              P RIMAR,                                                               

                Vasile Cojocariu                                                               Harpa Vasilică                                                                                                      

                                                                                      Serviciul Juridic,  

                                                                                              Intoc mit,                               

                                                                                      Vasiliu Sofica M aria 

                                                                                                                                                              Ser viciul UAT, 

                                                                                                                                                         Sef Ser viciu, Rus u Ion 

                                                                                                                                                                      VIZAT CFP, 



 


