
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr. 2 din 
17.01.2011 prin Act aditional 

 
    Consiliul local al orasului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere cererea nr. 24265 din 27.11.2015, înregistrată la Primăria ora[ului Tîrgu Neamţ, depusa 
din partea S.C. MICOM SRL cu referire la prelungirea  contractului de concesiune nr..2 din 17.01.2011, încheiat 
între Consiliul local al ora[ului Tîrgu Neamţ, în calitate de concedent [i S.C. MICOM SRL, reprezentata de Micu 
Constantin, în calitate ce concesionar; - prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu  modificările si completările ulterioare; prevederile art. 858-865 si ale 871 -873 din Legea 287/2009 privind 
Codul Civil,  republicat si ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
compleatarile  ulterioare; 

Tinand cont de  clauza din contractul de concesiune, care prevede ca la expirarea termenului, concedentul 
poate prelungi contractul, respectiv clauza potrivit careia pretul concesionarii va fi calculat conform actelor 
normative in vigoare si indexat in functie de rata inflatiei; 

Având în vedere Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si Raportul de specialitate 
nr. 469 din 11.01.2016 al 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. a, alin.9, 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 aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.2 din 17.01.2011  avand ca obiect 
concesionarea  terenului in suprafata de 25 m.p. situat in B-dul Stefan cel Mare nr.75, teren apartinand domeniului 
public al orasului Tirgu Neamt, ocupat de chiosc pentru comercializarea produselor de patiserie, panificatie, a 
bauturilor racoritoare  si altor produse alimentare. Perioada pentru care se aproba prelungirea contractului de 
concesiune este de 2 ani si 6 luni. 

Art.2.   Se aproba modelul de Act Aditional, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.3.. Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului Local Actul 

adiţional la contractul de concesiune. 
 Art.4. Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ va lua 
măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art.5. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 
si persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală 
 
Nr. 6 
din 28.01.2016 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Aciocirlanoae Aurel 

 
                         Contrasemneaz\,                  

                                                                           Secretar oras, 
         jr. Laura Elena Maftei 

 
        Total consilieri locali     19 
        Prezenti             
        Pentru                       
        Împotrivă                          
       Abtineri                        
 


