
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
Privind  modificarea si completarea HCL nr.25/31.01.2017 privind delegarea de 

gestiune prin concesiune a Serviciului Public de Întretinere, dezvoltare şi amenajare a 
spaţiilor verzi, ale orasului Tîrgu Neamţ 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, 
 Având în vedere necesitatea asigurării continuităţii activităţilor de 
Întreţinere, dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi ale oraşului Tîrgu Neamţ, precum 
şi etapele şi termenele pentru desemnarea, conform legii, a operatorului care 
urmează să realizeze în oraşul Tîrgu Neamţ activităţile mai sus menţionate; 
 Analizând Expunerea de motive a Primarului Oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul 
de specialitate comun al Serviciului Juridic-contencios, Administratie Publică Locală, 
Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Compartimentului Protectia Mediului, 
Biroului Investiţii şi a Direcţiei Buget-Contabilitate ambele înregistrate sub nr. 
12419/29.07.2017; 
 Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului 
Tîrgu Neamţ; 

In baza : 
  -  Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii si HG 
nr. 867  din 16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea 100/2016 
privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii; 

- Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-
cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare; 

-  Prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările si completările ulterioare; 

-   Prevederilor Legii nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor; 
             

In temeiul art. 36 alin.2 lit.”d” alin. 6 lit.„a” pct.14 art.45 alin. 3 şi ale art. 115 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 (1) Se aprobă Studiul de oportunitate  privind  delegarea de gestiune prin 

concesiune a Serviciului Public de Întretinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi 
ale orasului Tîrgu Neamţ, prevăzut în Anexa nr.1. 



           (2) Se aprobă delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului Public 
de Întretinere, dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi ale  oraşului Tîrgu Neamţ . 
           Art.2 Se aprobă Regulamentul privind  delegarea de gestiune prin concesiune a 
Serviciului Public de Întretinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi ale 
orasului Tîrgu Neamţ, prevăzut în Anexa nr.2. Cuprinde si anexa 2.1. – Indicatori 
de performantă. 
            Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini privind  delegarea de gestiune prin 
concesiune a Serviciului Public de Întretinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi 
ale oraşului Tîrgu Neamţ, prevăzut în Anexa nr.3. Caietul de sarcini cuprinde si Tabelul 
centralizator al spatiilor verzi din orasul Tirgu Neamt pe care se  vor face lucrările  de 
întretinere, dezvoltare si amenajare din contactul de delegare (anexa 3.1.) 
            Art.4 Se aprobă Contractul-cadru privind  delegarea de gestiune prin 
concesiune a Serviciului Public de Întretinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi 
ale oraşului Tîrgu Neamţ, prevăzut în Anexa nr.4. 
           Art.5  Anexele nr.1-4 fac parte din prezenta hotărâre. 

Art.6 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la 
cunoştinţă publică, dată de la care se abrogă orice hotărâre contrară. 

Art.7 Se mandatează Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze în numele şi 
pentru Oraşul Tîrgu Neamţ Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului Public 
de Întreţinere, dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi  ale oraşului Tîrgu Neamţ, 
prevăzut în Anexa nr.4. 

Art.8 Serviciul Juridic - Contencios Administrativ, Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Biroul Investiţii şi Direcţia Buget - Contabilitate vor lua 
măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.9 Secretarul Oraşului Tîrgu Neamţ, prin Compartimentul Administraţie 
Publică, va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri tuturor instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 

Nr.241 
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:18 
Împotrivă: 
Abţineri 


