
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.3 din 04.06.2007  

 
Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere cererea nr. 777 din 17.01.2018, înregistrată la Primăria ora[ului Tîrgu Neamţ, a doamnei 

Ungurianu Gabriela privind modificarea partilor din contractul de concesiune  nr. 3 din 04..06.2007; 
Având în vedere: - prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  

modificările şi completările ulterioare; 
                        -   prevederile art. 15 lit.”e” si art.18 lit.”a” pct.1 din Legea 50/1991, privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata; 
Având în vedere Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 

nr. 1031 din 22.01.2018 al Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt; 

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, ale 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. Se aprobă modificarea prin act aditional  a contractului de concesiune  nr.3 din 04.06.2007 , avand 
ca obiect preluarea in concesiune a suprafetei de teren de 16 mp cu destinatia balcon cu acces din exterior situata in 
orasul Tirgu Neamt, B-dul Stefan cel Mare Bl.B2, sc.D, parter , in sensul ca se modifica partile, conform Actului 
aditional la Actul de partaj voluntar autentificat sub nr.1127/03.07.2017, incheiat la Birou Notar Public Laura 
Andronache, incheiere de autentificare nr.1387 din 03.08.2016. 

Art.2.  Concesionarea terenului mai sus mentionat se va face pe perioada de valabilitate a contractului de 
concesiune, tariful de concesiune fiind cel stabilit  conform Hotararii consiliului local nr. 337/24.11.2017. 
             Art.3.  Se aproba modelul de Act Aditional nr. 6, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare. 

Art.4. Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului Local Actul 
adiţional la contractul de concesiune. 
 Art.5. Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua 
măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   Art.6. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 
şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală. 

 
Nr.12 
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:      
 


