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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind  aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la Contractul de concesiune nr. 
41/21.04.2008 (HCL nr. 34/18.04.2008) 

 
          Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            Având în vedere:  

-  prevederile art. 15 lit. „e” ale Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în 
construcţii;  

- art. 10 alin (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; 

- prevederile art.36 alin.2 lit.”c” şi alin.9 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, actualizată; 

- cererea nr.7999 din 06.06.2018 a domnului Bejan Mihai, domiciliat în oraşul Tîrgu 
Neamţ str. Mărăşeşti Bl.L4, sc.A, ap.10, jud. Neamţ, prin care ne solicită modificarea 
suprafeţei de teren din contractul de concesiune nr.41 din 21.04.2008; 

- planul de amplasament întocmit de S.C. TOPOMAP NEAMT SRL;  
            Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 9845 din 12.07.2018 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi de Raportul de Specialitate al Compartimentului administrarea 
domeniului public şi privat nr.9846 din 12.07.2018 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu  
Neamţ; 
            Luând act de avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 
             În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’, art.36 alin.(5) lit.”b”ale art.45 alin.(1) 
şi (2), ale art. 115 alin.(1) lit.”b” si art 123 alin (1)  si (2) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
  
Art. 1. Se modifica anexa nr.1 la HCL  nr.72/30.03.2018 pozitia 7, conform anexei nr.1, 
parte intregrantă a prezentei hotărâri; 
 
Art. 2. Se aprobă încheierea Actului Aditional nr.2 la Contractul de concesiune nr.41 din 
21.04.2008, având ca obiect concesionarea unei suprafeţe de teren de 14 mp, situată în oraşul 
Tîrgu Neamţ,  Aleea Tîrgului Bl.A8, sc.B, parter, ap.24, jud. Neamţ, în sensul modificarii art. 
3, 8, 11, 12 şi 16 din Contractul de concesiune  nr.41/21.04.2008, cum a a fost modificată  
prin actul adiţional nr.1 din 23.04.2018. Se modifică suprafaţa de teren  concesionată de la 14 
mp la 17 mp din contractul sus menţionat care va avea următorul conţinut:  
 

„Art.3: Obiectul contractului este cedarea de către concedent şi preluarea în 
concesiune directă de catre concesionar a suprafeţei de teren de 17 mp, situată în Aleea 
Tîrgului  Bl.A8, sc.B, ap.24; 

Art.7: Pretul concesiunii este redevenţa valorică anuală stabilita prin Hotărâre de 
Consiliu  Local. Redevenţa pentru anul 2018 este de 61 lei, conform HCL nr.337/24.11.2017. 

Art.8 (alin.2): Neplata redevenţei sau executarea cu întarziere a acestei obligaţii 
conduce la penalităţi şi majorări, conform legilor în vigoare, iar dupa 6 luni consecutive de 
neplată se va proceda la rezilierea din oficiu a contractului. 
                  (alin.3): Taxa va fi indexată anual în situaţia în care Consiliul Local nu 
hotărăşte majorarea acesteia. 
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Art.11:  se abrogă. 
 
Art.12: Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului cu 

notificarea concesionarului. 
Art.16: se introduce (alin.2) cu următorul conţinut: Termenul de eliberare şi predare a 

terenului este de 3 luni de la data notificării”.  
Celalalte articole din contract rămân neschimbate, conform anexei nr.2 parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. Concesionarea terenului mai sus menţionat de 17 mp  se va face pe perioada de 
valabilitate a contractului de concesiune, respectiv până la data de 21.04.2023,  redevenţa 
fiind cea stabilită conform H.CL nr. 337/24.11.2017, respectiv prin Hotărârile anuale de 
Consiliu Local. 
 
Art.  4 . Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze Actul Adiţional nr.2. 
 
Art. 5. Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  
Tîrgu  Neamţ  şi  Serviciul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  
îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri . 
 
Art. 6. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri  instituţiilor şi  persoanelor  interesate. 
 
Nr.152 
din 19.07.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Bârsan Ciprian Valeriu 

                                                         
Contrasemnează, 

                                    Secretar oraş, 
                                                                          C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri:  
Prezenţi:  
Pentru:  
 
 
 
 


