
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Actului aditional  nr.2  la Contractul  de concesiune  nr.1252 din 01.03.1999 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, juetul Neamt; 
Având în vedere adresa nr.27 din 11.01.2018, înregistrată la Primăria orasului Tîrgu Neamţ 

cu nr.520 din 12.01.2018, primită din partea S.C. CIVITAS COM S.R.L. cu referire la modificarea 
contractului de concesiune nr.1252/01.03.1999, încheiat între Consiliul local al orasului Tîrgu 
Neamţ, în calitate de concedent si S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ, în calitate ce 
concesionar; 

Având în vedere prevederile art.871-873 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicat si Hotararea Consiliului local nr. 8 din 26.02.1999 privind aprobarea concesionarii 
directe a bunurilor aflate in administrarea S.C. CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt catre S.C.  
CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt. 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, 
precum si ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

Ţinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ nr. 1101 
din 23.01.2018, precum si de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei 
orasului Tîrgu Neamţ nr. 1105 din 23.01.2018,  prin care se propune modificarea contractului de 
concesiune nr.1252/01.03.1999, în sensul diminuării suprafeţei concesionate de la 5000 mp la 
4142 mp; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.“c”, alin.5  lit.”a” si „b” si alin.9, ale art. 45 alin.1 si 
alin.3, art.115 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr.2 la Contractul de concesiune nr.1252/01.03.1999, 
încheiat între Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, în calitate de concedent si S.C. CIVITAS 
COM S.R.L., în calitate de concesionar, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 

Art.2. Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului 
Local Actul adiţional  nr.2 la Contractul de concesiune nr.1252/01.03.1999. 
 Art.3. Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu 
Neamţ va lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
Nr.11 
din  31.01.2018  
                                             Preşedinte de şedinţă, 
                                      Consilier local, Vartic Gheorghe 

                                                                                  
Contrasemnează, 

                         Secretar oraş,  
                                                                              Cons.jur. }u]u Ion 

 
 

Total consilieri:19  
Prezenţi:18 
Pentru:18 
Împotrivă: 
Abtineri:      
 


