
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind prelungirea Contractului de închiriere a  unui spaţiu în suprafaţă de 135,96 mp 
aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, pentru desfăsurarea activităţii 

Punctului de lucru al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ 
 

        Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
     Avănd în vedere prevederile art.11, alin.(1), lit.a) din legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia; 
     Luând act de Expunerea de motive nr. 17416 din 02.08.2011, precum si a Raportului de 
specialitate al  Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul 
Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 
     În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera „c”, art. 36, alin.(5), lit. a), art. 45 alin.(3) si 
art.123, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

          Art.1.  Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 10659 din 16.08.2001 pentru 
spaţiul în suprafaţă de 135,96 mp si cota indiviză din teren, în suprafaţă de 41,42 mp situat în 
Tîrgu Neamţ, B.dul Mihai Eminescu, bl. F6, parter, pe perioada funcţionării punctului de lucru 
al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. 
          Art.2. Compartimentul Administrarea domeniului public si privat al Serviciul 
urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei orasului Tîrgu Neamţ va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
         Art.3. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 
 
 
 

Initiator, 
Primar 

Decebal Arnautu 
 
 

              Avizat legalitate,  
                              Secretar , 

          jr. Laura Elena Maftei 
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Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Acioc`rl\noaiei Aurel 
 
 

                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 

                                                      


