
     R O M Â N I A  
JUDETUL NEAMT  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT  
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto 
 
Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ;  

Ţinând cont de: 
 - prevederile art.2.144-2.146 si art.2. 148-2.157 din Codul civil, republicat cu modificările si 
completările ulterioare. 
 - HCL nr .151 din 08.07.2015 privind infiintarea serviciului public de asistenta sociala, 
institutie publica avand personalitate juridical, aflata in subordinea Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt, denumita Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt.  

Avand in vedere : 
 - procesul verbal de atribuire cu titlul gratuit nr.1/26.09.2017 inregistrat la institutia noastra cu 
nr.17012/03.10.2017, intocmit de Ministerul Finantelor publice – Directia generala executari silite 
cazuri speciale, prin care ni s-a repartizat un autoturism vokswagen touran; 
 - adresa primita de la Directia de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt nr.2953/02.10.2017, 
inregistrata la institutia noastra cu nr.17009/03.10.2017; 

Laund act de Expunerea de motive si Raportul de specialitate a  Primarul Orasului Tirgu Neamt 
17035/03.10.2017, intocmit in comun de Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, 
Serviciul Juridic si Serviciul administrativ gospodaresc; 

  Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ.  
In conformitate cu prevederile art.2.144-2.146 si art.2.148-2.157 din Codul civil, republicat cu 

modificările si completările ulterioare;  
In temeiul art.36 alin.1, art.45 alin. 1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba ȋncheierea unui contract de comodat auto, ȋntre Oraşul Tȋrgu Neamț ȋn calitate 
de comodant şi Direcția de Asistențã Socialã a oraşului Tȋrgu Neamț, ȋn calitate de comodatar, având 
ca obiect darea ȋn folosințã gratuitã a unui autoturism proprietate a Oraşului Tȋrgu Neamț, marca 
Volkswagen Touran , seria şasiu WVGZZZ1TZ6W39853, pe   o perioadã   5 ( cinci) de la încheierea 
contractului de comadat . 

Art.2.Se ȋmputerniceşte Primarul Oraşului Tg.Neamț sã semneze contractul de comodat. 
  Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare. 
  Art.4. Direcția Buget Contabilitate, RU şi dezvoltare locala, Serviciul Juridic şi Serviciul 
administrativ gospodaresc din cadrul Aparatului propriu al primarului  Oraşului Tȋrgu Neamț şi Biroul 
Juridic al Direcției de Asistențã Socialã a oraşului Tȋrgu Neamț , vor lua toate mãsurile necesare 
pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotãrâri. 

Art.5. Secretarul oraşului Tȋrgu Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotãrâri instituțiilor şi persoanelor interesate prin Compartimentul Administrație localã.   

 
Nr._300___________ 
din    03.10.2017  
                                                Preşedinte de şedinţă, 
                                              Consilier local, Onu Gică 

                                                                                                                                  
Contrasemnează, 

                    Secretar oraş, 
                                                                                     Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:             19 
Pentru:               19 
Împotrivă: 
Abtineri:      
   
 
 
 


