
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
  

Pentru aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.153 din 22.06.2015  
 
 
Consiliul local al orasului 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 si 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 orasului Tîrgu Neamţ si 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 si ale art. 115 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
 
                                                                               HOTĂRĂSTE: 

 
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 împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Orasului, Actul adiţional la 
contractele de inchiriere. 
Art.3. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ va lua măsurile 
corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor si 
persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală. 
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Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Vrinceanu Maria 

 
                         Contrasemneaz\,   
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti             
        Pentru                   
        Împotrivă                          
       Abtineri                        
 


