
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării  a 2  suprafete de 
teren, a cate 1 mp, destinate amplasarii unor panouri publicitare de tip backlight sau Led, 

teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt 
 

          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere prevederile art. 36 alin 5 lit.b din Legea  215/2001 privind  administraţia 
publică locală  modificată şi completată ulterior, ale art. 14 alin.(a) din OUG nr 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea 22/2007 şi 
HG 168/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006 cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, şi ale Legii 50/ 1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii ,ale Legii 
nr.185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, si HCL 
nr.105/26.05.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare, autorizare si amplasare a 
mijloacelor de publicitate pe raza orasului Tirgu Neamt. 
      Ţinând cont de Expunerea de motive nr.  24483 din 03.12.2015,  înaintată de primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei  oraşului 
Tîrgu  Neamţ; 
       Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
    În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’,art. 36 alin.(5) lit.(a),ale art.45 alin(1) şi (3) 
, ale art. 115 alin (b) si art 123 alin (1) si (2), din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale 
republicata; 
                                                           HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1.   Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionarii a 2  suprafete de 
teren, a cate 1 mp, destinate amplasarii panourilor publicitare de tip backlight si Led, pe o perioada  
5   ani , prevazute in anexa 1 la prezenta  ; 
Art. 2.   Se aprobă Studiul de oportunitate pentru scoaterea la licitaţie în vederea concesionării  a  2 
suprafete de teren, a cate 1 mp, destinate amplasarii panourilor publicitare, anexa 2, parte integrantă 
a acesteia; 
 Art.3. Se aprobă  Caietul  de Sarcini pentru concesionarea a 2 suprafete de teren, a cate 1 mp,  
destinate amplasarii panourilor publicitare, anexa 3 la  prezenta ,  parte  integrantă  a  acesteia ; 
Art.4.  Se aprobă Instrucţiunile pentru ofertanţi,  anexa 4, la prezenta, parte integrantă a acesteia; 
Art.5 . Preţul  de  pornire  al  licitaţiei  este  de 1200 lei/mp/an. 
Art.6 . Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze Contractul de Concesiune 
în numele si pentru Consiliul Local. 
Art 7. Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  
Neamţ  şi  Serviciul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art. 8 .Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei hotărâri  
instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
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