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                                                                     ROMANIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

 
                                                                    HOTĂRÂRE 

privind delegarea prin negociere directă a serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat, respectiv de amenajare, organizare şi eploatare a părcărilor cu plată  

din oraşul Tîrgu Neamţ   
 

 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț; 
 Avînd în vedere prevederile art.30 alin (2), art. 63 alin 4, din OUG nr. 195/2002 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice, a 
prevederilor art. 3 alin. (1), lit. i din O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi prevederile art. 
23, alin. (3) lit. g, pct. i şi art. 24, alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11)  din H.G. 955/ 2004 
pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local. 

Luând act de  Expunerea de motive  nr. 2399 din   14.02.2018 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ  precum și de Raportul de specialitate nr. 2400 din 14.02.2018 al 
Compartimentului  Transporturi, Serciciului Juridic şi Directiei contabilitate,  din cadrul Primăriei 
orașului Tîrgu Neamț. 

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate al Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ. 
  În  temeiul prevederilor art.36 alin. (1) ,  ale art. 45 alin. (1)  și  art. 115 alin (1) lit. b din 
Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;      

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea prin negociere directă a 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat, respectiv de amenajare, organizare şi 
exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 
 Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu plată, respectiv de 
amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ, conform Anexei 
nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
           Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru delegarea prin negociere directă a Serviciului 
de administrare a domeniului public şi privat, respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a 
parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
           Art. 4. Se aprobă Contractul pentru delegarea prin negociere directă a Serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat, respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a 
parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
           Art. 5. Se aprobă delegarea prin negociere directă a Serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat, respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată 
din oraşul Tîrgu Neamţ.  
           Art. 6. Se mandatează Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze Contractul pentru 
delegarea prin negociere directă a Serviciului de administrare a domeniului public şi privat, 
respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ.  
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           Art. 7. Compartimentul Transporturi, Serviciul Juridic şi Direcţia Contabilitate din cadrul 
Primăriei orașului Tîrgu Neamț vor lua toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărîri. 

      Art. 8. Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
Nr.116 
din 31.05.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                      
Contrasemnează, 

                           Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 18 
Abţinere: 1 
 
 
 
 
    
 
  


