
                               R O M Â N I A 
 JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea diminuarii suprafetei de pajiste aferente  Contractului de inchiriere 

 nr.127  din 08.06.2015 incheiat intre Orasul Tirgu Neamt si Asociatia Crescatorilor de 
animale ,,Aerodrom” 

 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
            Luand act de: 
-Contractul de inchiriere nr. 127  din 08.06.2015 incheiat intre Orasul Tirgu Neamt si 
Asociatia Crescatorilor de animale ,,Aerodrom”; 
- adresa Consiliului Judetean Neamt nr. 8504/11.05.2017, inregistrata la Primaria orasului 
Tirgu Neamt cu nr. 7815/12.05.2017; 
- adresa Consiliului Judetean Neamt nr.11922/30.06.2017 inregistrata la Primaria orasului 
Tirgu Neamt cu nr. 10909/30.06.2017, avand ca anexa Hotararea Consilului Judetean 
Neamt nr. 174/2017 si un extras din Programul de Dezvoltare Judeteana 2017-2020 ; 
- adresa Consiliului Judetean Neamt nr. 12909/13.07.2017, inregistrata la Primaria 
orasului Tirgu Neamt cu nr. 11808/14.07.2017;  
- HCJ Neamt nr. 174/27 iunie 2017 privind aprobarea Programului de Dezvoltare 
Judeteana 2017-2020; 
- OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente 
si pentru modificarea si completarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991; 
- Legea nr.86/2014 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991; 
           Tinand cont de adresa nr. 13745/11.08.2017 emisa de Primaria Orasului Tirgu 
Neamt si raspunsul Asociatiei  Crescatorilor de animale Aerodrom”, inregistrat la 
Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 13765/16.08.2017; 
          Avand in vedere HCJ nr. 214/30.08.2017 privind aprobarea unei solicitari de 
transmitere a unui teren din proprietatea Orasului Tirgu Neamt in proprietatea Judetului 
Neamt; 
           Avand in vedere Expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt 
si Raportul de specialitate al Serviciului Juridic,  inregistrate sub numarul  14853  din 
31.08.2017; 
           În temeiul, art.36, alin.(2) lit.c), alin.(5), lit a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b)  
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 
 
 



 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba diminuarea suprafetei de pajiste aferenta Contractului de inchiriere nr. 
127  din 08.06.2015 incheiat  intre Orasul Tirgu Neamt in calitate de locator si Asociatia 
Crescatorilor de animale ,,Aerodrom”, in calitate de locatar ,cu suprafata de 60,24 ha 
(tarla 13/2) din suprafata totala de 100,98 ha. 
Art.2.  Se imputerniceste Primarul orasului Tirgu Neamt sa semneze, in numele si pentru 
Consiliul Local actul aditional (anexa). 
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii 
contrare.  
Art.4. Serviciului Juridic va lua toate masurile necesare pentru indeplinirea prevederilor 
prezentei hotarari. 
 Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie  locala.   
 

Nr.265 
Din 31.08.2017  

 
Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local, Iliescu Constantin 
                                       
Contrasemnează, 

                  Secretar oraş, 
                                         C.j. }u]u Ion 

 
 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:16 
Împotrivă:1 
Abtineri:- 
 


