
                                                           R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

 PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto 
 

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ; 
 Ţinând cont de prevederile art.2.144-2.146 si art.2.148-2.157 din Codul civil, republicat 
cu modificările si completările ulterioare; 
            Luand act de adresa nr.678/15.01.2015 a S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA 
S.R.L., prin care solicita atribuirea in comodat a autoturismului cu numarul de inmatriculare NT-
06-BNE, autoturism pe care l-au mai avut in comodat in anii 2013-2014, care le este neces 
pentru desfasurarea activitatilor specifice de deratizare, ecarisaj si constructii. 
           Tinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic-Contencios, Administratie Locala si al Serviciului 
UAT,  inregistrate sub numarul  707 din 15.01.2015 ; 
            In conformitate cu prevederile art.2.144-2.146 si art.2.148-2.157 din Codul civil, 
republicat cu modificările si completările ulterioare; 
            In temeiul art.36 alin.1, art.45 alin. 1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
 

 HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba incheierea unui contract de comodat auto,  intre Orasul Tirgu Neamt in calitate 
de comodant si  S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L., in calitate de 
comodatar, avand ca obiect darea in folosinta gratuita a unui autoturism proprietate  a Orasului 
Tirgu Neamt, carte de identitate a vehiculului E-120473, certificat de înmatriculare nr. N 
00113732T, serie sasiu UU1R1171143413227, înscris în circulaţie sub nr. NT-06-BNE , pe 
perioada de un an. 
Art.2.  Se imputerniceste Primarul orasului Tirgu Neamt sa semneze contractul de comodat.  
Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare.  
Art.4. Serviciului Juridic-Contencios, Administratie Locala si  Serviciului UAT Tirgu Neamt vor 
lua toate masurile necesare pentru indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 
 Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie  locala.   
  
      Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
 
          Primar,                                                                                       Secretar, 
    Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
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Nr. Nr.  707/15.01.2015                                                                                         

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto 

 
 
 
  
             Prin adresa inregistrata la Institutia noastra cu nr.678/15.01.2015, S.C. CENTRUL DE 

INTRETINERE URBANA S.R.L. ( cu sediul in Str. Stefan cel Mare, nr.48B, Tirgu Neamt, 

judetul Neamt, avand CUI- 31716906, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe 

langa Tribunalul Neamt sub nr. J 27/310/3013, prin reprezentant legal domnul  Mironeasa 

Adrian),  solicita atribuirea in comodat a autoturismului cu numarul de inmatriculare NT-06-

BNE, autoturism pe care l-au mai avut in comodat in anii 2013-2014, fiindu-le neces pentru 

desfasurarea activitatilor specifice de deratizare, ecarisaj si constructii. 

            Orasul Tirgu Neamt detine in proprietate un autoturism Dacia Berlina, carte de identitate a 
vehiculului E-120473, certificat de înmatriculare nr. N 00113732T, serie şasiu 
UU1R1171143413227, înscris în circulaţie sub nr. NT-06-BNE . Autoturismul este in  stare buna 
de functionare. Acesta poate fi dat in folosinta in conformitate cu art.124 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

Ca urmare, in conformitate cu art. 45, alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun 

elaborarea de catre Serviciul Juridic a unui proiect de hotarare, cu privire la incheierea  unui 

contract de comodat auto, pe termen de un an, cu S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA 

S.R.L..   

           Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
initială. 
 
                                                              
 
                                                                    P R I M A R, 

Harpa Vasilică 
 

 



str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neam], Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 
0233/790508 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TRERITORIULUI 
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS , ADMINITRATIE LOCALA 
 Nr.  707/15.01.2015                                                                                     APROB, 
                                                                                                                         Primar, 

                                                                                                         Harpa Vasilica 
 

                                             RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto 

 
         Având în vedere cererea nr.678/15.01.2015 a S.C. CENTRUL DE INTRETINERE 
URBANA S.R.L. ( cu sediul in Str. Stefan cel Mare, nr.48B, Tirgu Neamt, judetul Neamt, avand 
CUI- 31716906, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt 
sub nr. J 27/310/3013, prin reprezentant legal domnul  Mironeasa Adrian), prin care solicita 
atribuirea in comodat a autoturismului cu numarul de inmatriculare NT-06-BNE, autoturism pe 
care l-au mai avut in comodat in anii 2013-2014, fiindu-le neces pentru desfasurarea activitatilor 
specifice de deratizare, ecarisaj si constructii, se impune încheierea unui contract de comodat în 
acest sens. 

 Orasul Tirgu Neamt detine un autoturism Dacia Berlina, carte de identitate a vehiculului 
E-120473, certificat de înmatriculare nr. N 00113732T, serie şasiu UU1R1171143413227, înscris 
în circulaţie sub nr. NT-06-BNE . Autoturismul este in  stare buna de functionare. 

Conform art. 2.146 din Noul cod civil „împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu 
gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, 
numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit 
timp” . 

Potrivit art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare “Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta 
gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori 
judeteana, dupa caz,  persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de 
binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice” 
            În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art. 45 alin.(3), art. 115 alin. (1) lit.b) si art.124 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare se impune adoptarea de către Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt a unei hotărâri 
privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto, proprietate a Orasului Tirgu Neamt.  
 
                  SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
                  SEF SERVICIU,                                                     Intocmit,  
                      Ing.Rusu Ion                                                 Ing.Ciocoiu  Camelia 
   
                                                   SERVICIUL JURIDIC 

 
                   SEF SERVICIU,                                                      Intocmit,               
              Jr. Iftode Oana Maria                                           Vasiliu Sofica Maria 
 
 
Biroul Buget Prognoze Contabilitate 
                 Tanasa Carmen 


