
                                                             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 oraşului Tîrgu Neamţ; 

 Ţinând cont de prevederile art.2.144-2.146 si art.2.148-2.157 din Codul civil, republicat cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Luand act adresa nr.  1204/25.01.2018 a S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L. 
(cu sediul in Str. Stefan cel Mare, nr.48B, Tirgu Neamt, judetul Neamt, avand CUI- 31716906, fiind 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt sub nr. J 27/310/3013, prin 
reprezentant legal domnul  Boroeanu Constantin), prin care solicita atribuirea in comodat a patru utilaje 
pentru desfăşuraea activităţilor de constructii, drumuri, deszăpezire. 
            Ţinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate al Serviciului Investiţii, Transporturi, Iluminat Public şi Serviciului Juridic,  inregistrate sub 
numarul  1268 din 26.01.2018 ; 

Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate. 
        În 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 şi completările ulterioare; 
 

 HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba incheierea unui contract de comodat auto,  intre Orasul Tirgu Neamt in calitate 
de comodant si  S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L., in calitate de comodatar, avand 
ca obiect darea in folosinta gratuita a patru utilaje, proprietate  a Orasului Tirgu Neamt, conform anexei 
parte integrană a a acestei hotărâri, pe o perioadă de doi an. Toate cheltuielile de întreţinere şi funcţioare 
a celor patru utilaje vor fi suportate integral de către comodator. 

Art.2. Se imputerniceste Primarul orasului Tirgu Neamt sa semneze contractul de comodat.  
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte Hotărârii contrare. 
Art.4. Serviciul Investiţii, Transporturi, Iluminat Public şi Serviciul Juridic-Contencios, vor lua 

toate masurile necesare pentru indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 

institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie locală.   
 
Nr.24 
din 31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

                                                                                               
Contrasemnează, 

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

Total consilieri:19 
Prezenţi:19 
Pentru:19 
 


