
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
  

Pentru aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.153 din 22.06.2015  
 
 
Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere:  
- prevederile art9, art.10, art.21 alin.(1), art.36 alin.(1), alin.(2)lit.”c” si lit”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.17 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;  
-   prevederile art. 1780,1786,1788,1789,1796,1799,1801 din Legea 287/2009 privind Codul Civil,  republicat 

si ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile  ulterioare; 
Tinand cont de  cererea nr.17850 din 26.08.2015 a domnului Rosu Vasile, administrator al 

S.C.REALOMNIMEDIA SRL , prin care solicita compensarea chriei datorate  cu contravaloarea  investitiilor 
realizate a spatiului inchiriat, conform HCL nr 39/27.02.2015 in suprafata de  90 mp situat in B-dul 22 Decembrie 
Bl.M15, parter, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt                                                                                                                                                                                                             

Având în vedere Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr. 24565 din 03.12.2015al Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt; 

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, ale art. 45 alin. 3 şi ale art. 115 din Legea 

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

 
Art. 1 . Se aproba actul aditional nr.1 la contractul de inchiriere nr. 153/22.06.2015 conform anexei la prezenta 
hotarare, parte integranta a acesteia.          
Art.2 . Se împuterniceşte Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Orasului, Actul adiţional la 
contractele de inchiriere. 
Art.3.  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua măsurile 
corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală. 

 
 

                                                                    Iniţiator, 
                                                    Primarul ora şului Tîrgu Neamţ, 
                                                                  Harpa Vasilică 

 
                                                                                                                    Avizat legalitate, 
                                                                                                                       Secretar oraş, 
                                                                                                               jr. Laura Elena Maftei 
SG/SG 
Ds. 4/III 
Ex. 5 



L        PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

           B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neam], Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
E-mail: urbanism@primariatgneamt.ro 

 
 

Nr. 24565 din 03.12.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotarare pentru aprobarea actului aditional nr.1 la 
Contractul de inchiriere nr.153 din 22.06.2015 

 
Luand in considerare solicitarea primita a unui titular a contractului de 

inchiriere, referitor la  compensarea chiriei datorate cu contravaloarea investitiilor 
realizate.  

 Tinand cont de  faptul ca, obligatia principala a proprietarului este de a asigura 
locatarului folosinta locuintei pe toata durata inchirierii, obligatie principala. Pentru 
asigurarea executarii obligatiei principale de folosinta a locuintei, proprietarul are doua 
obligatiisubsecvente: a) obligatia de de predare a locuintei si b) obligatia efectuarii 
reparatiilor capitale. 

Tinand cont de asemenea de prevederele legale in domeniu, respectiv art.1788 
din Noul Cod Civil: Sarcina reparatiilor: 
(1)Locatorul este obligat  sa efectueze toate reparatiile care sunt necesarew pentru a 
mentine bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata locatiunii, 
conform destinatiei stabilite, potrivit art.1799. 
(2)Sunt in sarcina locatarului reparatiile locative,  a caror necesitate rezulta din 
folosinta obisnuita a bunului. 
(3)Daca, dupa incheierea contractului, se iveste nevoia unor reparatii care sunt in 
sarcina locatorului, iar acesta din urma, desi incunostintat, nu incepe sa ia de indata 
masurile necesare, reparatiile pot fi facute de locatar. In acest caz, locatorul este dator 
sa plateasca, in afara sumelor avansate de locatar, dobanzi socotite de la data efectuarii 
cheltuielilor. 
(4)In caz de urgaenta, locatarul il poate instiinta pe locator si dupa inceperea 
reaparatiilor, dobanzile la sumele avansate neputand curge decat de la data instiintarii. 

 
Ca urmare, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind 

aprobarea privind modificarea si completarea art.8 din Contractul de inchiriere nr.153 
din 22.06.2015. 
 
 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 



            PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT  
 

B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
E-mail: urbanism@primariatgneamt.ro 

 
 

Nr. 24565 din 03.12.2015 
                                                                                                       Aprob,  
                                                                                         Primar, 

                                                                                      Vasilică Harpa 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare pentru aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul 

de inchiriere nr.153 din 22.06.2015 

 
 

Povitrivit art.36 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia 

publica locala, Consiliul Local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in 

toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in 

competenta altor autoritati ale administraiei publice locale sau centrale. 

Prin cererea nr.17850 din 26.08.2015 primita din partea domnului Rosu 

Vasile, reprezentant al S.C. REALOMNIMEDIA S.R.L. (titular al contractului 

nr.153/22.06.2015), acesta solicita compensarea chiriei datorate cu 

contravaloarea investitiilor realizate. 

Tinand cont de asemenea de prevedere legale in domeniu, respectiv 

art.1788 din Noul Cod Civil: Sarcina reparatiilor: 

(1)Locatorul este obligat  sa efectueze toate reparatiile care sunt necesarew pentru a mentine 

bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata locatiunii, conform 

destinatiei stabilite, potrivit art.1799. 

(2)Sunt in sarcina locatarului reparatiile locative,  a caror necesitate rezulta din folosinta 

obisnuita a bunului. 

(3)Daca, dupa incheierea contractului, se iveste nevoia unor reparatii care sunt in sarcina 

locatorului, iar acesta din urma, desi incunostintat, nu incepe sa ia de indata masurile 

necesare, reparatiile pot fi facute de locatar. In acest caz, locatorul este dator sa plateasca, 

in afara sumelor avansate de locatar, dobanzi socotite de la data efectuarii cheltuielilor. 

(4)In caz de urgaenta, locatarul il poate instiinta pe locator si dupa inceperea reaparatiilor, 

dobanzile la sumele avansate neputand curge decat de la data instiintarii. 



Totodata, in conditiile art.25 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in 

constructii, proprietaul  unei constructii are urmatoarele obligatii principale : 

a)efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, 

prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate 

din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor; 

b)pastrarea si completarea la zi  a cartii tehnice a constructiei si predarea  

acesteia la instrainarea constructiei, noului proprietar; 

c)asigurarea urmaririicomportarii in timpa constructiilor, conform prevederilor 

din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;  

d)efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstituire , consolidare, transformare, 

extindere, desfiintare partiala, precum  si de lucrari de reparatii ale constructiei 

numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane 

juridice autorizate  si verificate, potrivit legii; 

e)asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilo, impuse prin 

relementarile legale; 

f)asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu 

respectarea prevederilor in vigoare; 

Ca exceptie, in cazul neindepliniriide catre proprietar  a obligatiilor care ii 

revion cu privire la intretinerea si repararea spatiilor inchiriate, lucrarile pot fi 

executate de catre chiriasi in contul proprietarului, locatorul fiind dator sa 

plateasca atat sumele avansate de locatar, cat si de dobanzi. 

Chiriasul va putea executa aceste lucrari, numai daca sunt indeplinite 

urmatoarele conditii: 

- daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinta normala a 

cladirii sau a locuintei; 

- daca exista sesizarea scrisa a chiriasului; 

Motivat de faptul ca sunt indeplinite ambele conditii mentionate anterior, 

consideram  ca se impune analiza solicitarii primite din partea chiriasului sus 

– mentionat in vederea aprobarii efectuarii reparatiilor ce se impun pe 

cheltuiala proprie, sumele folosite de acesta urmand a fi deduse din cuantum 

chiriei datorate. 



 In temeiul precederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” si lit.”d”, alin.(6), 

lit”a”, pct17, art.45 alin.1, art115, art.117 din Legea nr.215/2001 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si comletarile 

ulterioare. 

 

 Urmare a analizei, propunem  spre dezbatare si aprobare proiectul de 
hotarare privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.153 
din 22.06.2015  

 

 

 

 

 

  SEF SERVICIU U.A.T.,                                      Serviciul Juridic, 

       Ing. Rusu Ion                                          Insp.Vasiliu Sofica Maria 

 

 

 

 

 

INTOCMIT,   

insp. Geanina State 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                 Anexa  la HCL______________ 

 

ACT ADI ŢIONAL  

nr.  1   din  _________ 

la Contractul de concesiune directă nr._____din _________   

 

 
PĂRŢILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADI ŢIONAL  

Art. 1. Părţile contractante :  

Oraşul Tîrgu Neamţ, persona juridica de drept public, cu sediul in orasul Tirgu Neamt, B-dul 
Stefan cel Mare nr.62, judetul Neamt, telefon 0233 790245, fax 0233 790508, Cod fiscal 
2614104, cont RO 86TREZ49324510220XXXXX deschis la  Trezoreria oraşului Tîrgu Neamţ, 
reprezentată legal prin Primar Harpa Vasilică, persoană juridică de drept public, in calitate de 
LOCATOR , respectiv 

 S.C. REALOMNIMEDIA S.R.L., cu sediul social in comuna Vinatori, Neamt, str. Prof. 
Anton Grigoriu,  jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J/27/65/2011, CUI 
27991630/04.02.2011, telefon 0740174974, reprezentata prin Domnul Rosu Vasile,  in calitate 
de LOCATAR  
 

ART.1  Completarea art. 8  cu litera  « d », avand urmatorul continut : „in situatia in care 
sunt necesare investitii, care in mod normal cad in sarcina propietarului, acestea pot fi efectuate 
de chirias cu avizul prealabil al proprietarului, compensarea acestora facanduse-se  cu 
contravaloarea chiriei datorate care se va diminua corespunzator cu sumele de bani cheltuite de 
acesta pentru efectuarea reparatiilor urgente, conform documentelor justificative ce vor fi 
prezentate”.         

ART.2. Celelalte articole din Contract rămân neschimbate. 
 ART.3 Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 3 exemplare. 
 
                LOCATOR,                                                                                 LOCATAR, 
            UATO Tîrgu Neamţ 
       Primar,                                    Serviciul Juridic,                         
Vasilică Harpa                           jr Vasiliu Sofica Maria 

     

                                                                                      

Director economic, 

     Ec. Ecaterina Iosub  
     
          
 
                                      
    Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
                             Ing. Rusu Ion 


