
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind  concesionarea directa a doua suprafete de teren apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 
    
       Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
               Având în vedere prevederile art. 15 lit. e ale Legii 50/1991 privind autorizarea 
lucrărilor în construcţii; art 10 alin 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia; 
               Ţinând cont de Expunerea de motive nr.7838 din 12.05.2017 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.”b”ale art.45 alin. 
(3), ale art.115 alin(1) lit.”b” si art 123 alin(1) si (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
                                                           
    HOTĂRĂŞTE  
Art. 1. Se completeaza domeniul privat al orasului Tirgu Neamt cu suprafata de 21,5  mp 
(6,5 mp + 15 mp ), conform anexei nr 1 ; 
Art. 2.  Se aprobă concesionarea directa a doua suprafete de teren de 6,5 mp, respectiv 15 
mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, pe o perioada de 25 ani , 
conform anexei nr. 2; 
 Art.3. Redeventa este de 60 lei/mp/an, pentru balcon cu acces din exterior, precum si 
pentru amenajare terasa acoperita, conform HCL nr.241 din 29.11.2016,  ulterior pretul va 
fi indexat in functie de coeficientul de inflatie ; 
Art. 4. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze Contractul de 
Concesiune Directa. 
Art 5.  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. 6.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
 
Nr.167 
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: 


