
                                                             R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

 PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
pentru abrogarea HCL nr. 24 din 31.01.2018 privind aprobarea incheierii  unui 

contract de comodat auto 
 

Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
           Luând act cererea nr.  5587 din 20.04.2018 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 solicită renunţarea la 
cele patru utilaje date prin HCL nr. 24 din 31.01.2018. 

 Ţinând cont de expunerea de motive nr. 5639 din 20.04.2018 înaintată de 
Primarul Orasului Tirgu Neamt si Raportul de specialitate nr. 5637 din 20.04.2018 
al Serviciului Investiţii, Transporturi, Iluminat Public  

Tinând cont de avizul comisiilor de specialitate. 
         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 şi 
completările ulterioare; 
 

 HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba abrogarea HCL nr. 24 din 31.01.2018 privind aprobarea 
incheierii  unui contract de comodat auto  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte 
Hotărârii contrare. 

Art.4. Serviciul Investiţii, Transporturi, Iluminat Public va 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  locala.   
 
 
 

 Initiator,                                                                              Avizat legalitate,                         
Primar,                                                                                       Secretar, 

      Vasilică Harpa           jr. Ţuţu Ion 
 
 
 
 



 
Primăria orașului Tîrgu Neamț                  
Primar                
Nr. 5639 din 20.04.2018 
  
 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
 

pentru abrogarea HCL nr. 24 din 31.01.2018 privind aprobarea incheierii  unui contract 
de comodat auto 

 
 

Având în vedere cererea nr.  5587 din 20.04.2018 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 solicită renunţarea la cele patru utilaje date 
prin HCL nr. 24 din 31.01.2018.  

Renunţarea la cele patru utilaje este motivată de faptul că S.C CENTRUL DE 
ÎNTREŢINERE URBANĂ SRL  este în insolvenţă şi nu poate suporta cheltuieli 
suplimentare cu întreţinerea utilajelor şi salarizarea personalului. 

În acest sens am iniţiat şi propun spre analiză, dezbatere şi adoptare Proiectului de 
hotarare, pentru abrogarea HCL nr. 24 din 31.01.2018 privind aprobarea incheierii  
unui contract de comodat auto. 

 
 
                                                              
 
                                                                    

     Primar 
Vasilic Harpa 

 



Primăria orașului Tîrgu Neamț              
Serviciul Investiţii, Transporturi, Iluminat Public    Aprob 
Nr.5637 din  20.04.2018                                            Primar  
                      Vasilică Harpa 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

pentru abrogarea HCL nr. 24 din 31.01.2018 privind aprobarea incheierii  unui contract de 
comodat auto 

 
           Având în vedere cererea nr.  5587 din 20.04.2018 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 solicită 
renunţarea la cele patru utilaje date prin HCL nr. 24 din 31.01.2018 şi anume: 

1.Autogreder – certificat de înregistrare nr. 046, nr. de înregistrare al vehiculului TG.NT.046, 
marca Domash, tipul DZ 122 B-7, masa totală autorizată 14,9 T, culoare Galben. 

2.Tractor – certificat de înregistrare nr. 476, nr de înregistrare al vehiculului TG.NT.476, 
marca Belarus MTZ, tipul 952.3, masa totală autorizată 3,5 T, culoare Roşie. 

3.Tractor – certificat de înmatriculare nr. N00123217T, număr de omologare 
NOUN111111I9208/1995 , înscris în circulaţie sub nr. NT 02 JCP. 

4.Remorcă – certificat de înmatriculare nr. N00022433T, număr  de omologare 
UDNT170011I9212/1984, înscrisă în circulaţie sub nr. NT 80 FBM. 
Renunţarea la cele patru utilaje este motivată de faptul că S.C CENTRUL DE ÎNTREŢINERE 

URBANĂ SRL  este în insolvenţă şi nu poate suporta cheltuieli suplimentare cu întreţinerea utilajelor şi 
salarizarea personalului. 
            În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art. 45 alin.(3), art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare propunem spre analiză, 
dezbatere și aprobare de către Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt a unei hotărâri pentru abrogarea 
HCL nr. 24 din 31.01.2018 privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto 
 
 
 
SERVICIUL  INVESTIŢII , TRANSPORTURI, ILUMINAT PUBLIC 
                      SEF SERVICIU,                                      

       Ing.Durbacă Sorin                                                  
 
 

 
COMPARTIMENT TRANSPORTURI ILUMINAT PUBIC 
     Ing. Cojocariu N.  Cezar 
     
   
 
         

   SERVICIUL JURIDIC 
 
 
 
 
 




