
 
                                                               ROMANIA 
                                                       JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , privind darea în administrare 

a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS 
COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării  parcărilor de reşedinţă 

 
            Consiliul local al orașului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
    Avînd în vedere  prevederile art.1, alin. 2 lit. g  pct. 2 şi  art.123, alin 1 din  Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
art.861 alin.3 şi art.867 din Noul Cod Civil; art.16 din Legea 213/1998 privind bunurile 
proprietate publicã ;  HCL nr. 32/08.08.1997 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale 
CIVITAS SRL; 
 

    Luând act de Expunerea de motive  nr.  18084  din 18.10.2017 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi Raportul de specialitate al Compartimentului Transporturi din 
cadrul Primăriei; 

 
   Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ; 
 

    În  temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a,  ale art. 45 alin. (3), art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare. 
           
      HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1 Se aprobă completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 privind darea în 
administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC 
CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ pe o perioadă de 5 ani , în scopul amenajării parcărilor de 
reşedinţă, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 
 Art.2 Predarea -  primirea bunurilor prevăzute în anexă se va face în baza procesului 

verbal de predare -  primire încheiat între proprietar şi administrator. 
 
 Art.3 În vederea îndeplinirii prezentei hotărâri, S.C. CIVITAS COM SRL  va respecta 

prevederile  H.C.L. nr. 256 din 17.12.2015 privind aprobarea regulamentului de atribuire şi 
utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ. 

 
 
 
 



 
 
 

      Art.4 Sumele încasate din exploatarea terenurilor aparţinând domeniului public,prin 
închirierea parcărilor de reşedinţă, date în administrarea SC CIVITAS COM SRL, se fac venit 
la bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ în cotă de 50% ,iar virarea sumelor se va face lunar 
până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care au fost încasate.  

 
 Art.5 Serviciul Urbanism,Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Transporturi, 

Iluminat Public vor lua toate măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei 
hotărâri.  

 
Art.6 Secretarul Oraşului Tîrgu Neamţ, prin Compartimentul Administraţiei Publică 

Locală, va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor 
interesate . 
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Onu Gică 

                                                                                                                                
 
 

Contrasemnează, 
                   Secretar oraş, 

                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 
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