
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea  art. 3 din H.C.L. nr. 45 din 30.03.2011 privind modificarea HCL nr. 
164/18.12.2009 pentru aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu Neamt si 

aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statutului de functiuni 
 
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            Având în vedere: 
          Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 30.03.2011 privind modificarea HCL nr. 164/18.12.2009 
pentru aprobarea   asocierii, infiintarea S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu Neamt si aprobarea Actului 
Constitutiv al societatii comerciale si al statutului de functiuni ; 
         Contractul de comodat nr. 46/18.04.2011 incheiat intre Consiliul Local al Orasului Tirgu 
Neamt si S.C. ECO TG. S.R.L.; 
        Adresa  S.C. ECO TG. S.R.L. inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 
8205/18.05.2017 prin care ni se aduce la cunostinta spatiile care nu sunt folosite; 
          Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Juridic si al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Primăriei orasului Tg. Neamţ ambele înregistrate sub nr. 8214/18.05.2017  ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c) si alin. 5, lit. a) art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
          Art.1. Se aproba modificarea Art. 3 din H.C.L. nr. 45 din 30.03.2011 privind modificarea 
HCL nr. 164/18.12.2009 pentru aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu Neamt si 
aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statutului de functiuni, in sensul 
diminuarii suprafetei,  după cum urmează:  

se aprobă darea în administrare a unui spatiu in suprafata  totala de 26,56 mp ( spatiul nr. 1 si 7 
etaj 1, spatiul nr. 2 mansarda), conform schiţei anexă nr. 1, precum si spatiul de folosinta comuna, 
spatiu  aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, situat in Tirgu Neamt , B-dul Stefan 
cel Mare, nr. 48 B catre S.C.ECO TG NT Tirgu Neamt, pe perioada funcţionării societăţii, conform 
schiţei anexă nr. 1, parte integrantă a hotărârii. 

Art.2. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 45 din 30.03.2011 privind modificarea HCL nr. 
164/18.12.2009 pentru aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu Neamt si 
aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statutului de functiuni rămân 
neschimbate.  

Art. 3. Se abroga orice alte prevederi contrarii de la data intrarii in vigoare a prezentei. 
Art.4. Serviciul Juridic si Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei 

orasului Tg. Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 
Nr.164 
din 30.05.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
                              Consilier local, Dron Vasile                                               

                                                                                                                              Contrasemnează, 
               Secretar oraş, 

                                         jr. Laura Elena Maftei 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:17 
Împotrivă: 
Abţineri: 


