
ROMÂNIA 
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea prelungirii Contractului  de inchiriere nr.86 din 
23.05.2013 prin Act aditional 

 
Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere cererea nr. 12618 din 11.06.2015, înregistrată la Primăria ora[ului Tîrgu 
Neamţ, depusa din partea SC MOTTO GP SRL  cu referire la prelungirea  contractului de inchiriere 
nr.86 din 23.05.2013, încheiat între Ora[ul Tîrgu Neamţ, în calitate de concedent [i S.C. MOTTO GP 
SRL, reprezentata de Mihalschi Gheorghe, în calitate de locatar. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare si  ale prevederile art . 555 – 566, art. 858 – 865 si art. 1777 - 
1823 din Legea 287/2009 privind Codul Civil,  republicat  si ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificarile si compleatarile  ulterioare; 

T inand cont  de  clauza din contractul de inchiriere care prevede ca la expirarea termenului, 
contractul poate fi prelungit  cu acordul part ilor. 

Având în vedere Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului T îrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate nr. 12854 din 15.06.2015 al Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul 
Primariei orasului T irgu Neamt; 

T inand cont  de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art . 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, alin.9, ale art . 45 alin.1 şi 2 şi ale art . 115 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr.86 din 23.06.2013  avand ca obiect 

inchrierea  terenului in suprafata de 50 mp, situat in  str. Marasest i   nr.97 (102), apart inand domeniului 
privat  al orasului T irgu Neamt, folosit  cu dest inatia de spat iu comercial. Perioada pentru care se aproba 
prelungirea contractului de inchiriere  este de 2 (doi) ani. 

Art.2.   Se aproba modelul de Act  Adit ional, conform Anexei, parte integranta la prezenta 
hotarare. 

Art.3.. Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului  
Local Actul adiţional la contractul de inchiriere. 
 Art.4. Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadr ul Primăriei oraşului T îrgu Neamţ 
va lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.5. Secretarul oraşului T îrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
inst ituţiilor şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală. 

 
Nr. 134 
din 30.06.2015 

Presedinte de sedinta, 
                                   Consilier: Stoica Mihai Doru 
 

                         Contrasemneaza,
                     Secretar oras, 

                  jr. Laura Elena Maftei 
 

 
 

 


