
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind atribuirea  unui spatiu,  apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in  
B-dul Stefan cel Mare nr.48 (camera nr.16) 

asociatiilor si fundatiilor constituite în baza OG 26/2000  
 

          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere prevederile: 

- art. 3, alin.(4), ale art,14 din Legea 213/1998 privind  bunurile proprietate publica cu 
modificările şi completările ulterioare 

- art.49 din Ordonanta nr.26/2000, actualizata, cu privire la asociatii si fundatii 
- art.858-865, 867-870 din Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind Noul Cod Civil 
- art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- HCL  241 privind aprobarea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2016 
- HCL 29/2014 privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice constituite in temeiul 

Ordonantei 26/2000 pentru atribuirea unui spatiu. 
Luând act de Expunerea de motive nr. 11811 din 14.07.2017, 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.,a,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; 
                                                                 HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se aprobă atribuirea, prin închiriere, a unui spatiu in suprafata de 20,24 mp, apartinand 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare, nr.48 B, (camera 
nr.16),  în vederea desfasurarii activitatii unor asociatii  si fundatii înscrise în lista de priorităţi 
pentru atribuirea unui spaţiu, conform anexei 1 la prezenta. 
Art. 2. Evaluarea solicitarilor se va realiza in conformitate cu prevederile HCL nr.29/27.02.2014; 
Art. 3. Comisia  de evaluare a solicitarile este cea constituita prin HCL nr.28/27.02.2014, cu 
modificarile si completarile ulterioare (HCL nr.160/28.07.2016 si HCL nr. 175/30.05.2017) 
Art. 4 . Preţul  de  inchiriere  este  de 2 lei/mp/luna, conform HCL 241/29.11.2016 
Art.5. (1) Durata închirierii este de 10 ani, începând de la data încheierii contractului; 
(2) Contractul de închiriere poate fi prelungit, prin acordul părţilor, prin act aditional, doar o data 
pe o perioada cel mult egala cu jumatate din perioada initiala de inchiriere; 
Art. 6 . Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze Contractul de inchiriere în 
numele si pentru Consiliul Local. 
Art 7.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  
Neamţ  şi  Biroul 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. 
Nr. 226 
din 27.07.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Humulescu Tr\ian 

                                                                                                                         Contrasemnează, 
               Secretar oraş, 

                                     C.j. }u]u Ion 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi: 18 
Pentru: 13 
Împotrivă: 5 
Abţineri: 



 


