
 
R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTĂRÂRE  
 

privind  încheierea unor contracte noi de concesiune directă în vederea înscrierii acestora 
în cartea funciară 

 
  
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ:  
 

Luând act de cererea d-nei. Aramă – Păsălău Tamara înregistrată sub nr. 
10667/31.07.2018 prin care aceasta solicită anularea Contractului de concesiune directă nr. 
179/10.07.2015 şi încheierea unui contract de superficie pentru aceiaşi suprafaţă de teren, teren 
ce aparţine domeniului privat al oraşului; 

 
          Având în vedere prevederile: 

- art. 871 – 873 din Noul Cod civil, art. 230 lit b din legea 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2016 privind aprobarea OUG nr. 22/2014 pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

- Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 123 din Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- solicitările de clarificare nr. 11130/09.08.2018 înaintate către ANCPI; 
- adresa ANCPI nr. 20290/13.08.2018 şi înregistrată sub nr. 11471/21.08.2018; 

      
              Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 11709/24.08.2018 înaintată de Primarul 
Oraşului Tirgu Neamt prin care se propune încheierea unor contracte noi de concesiune directă în 
vederea înscrierii acestora în cartea funciară; si de Raportul de specialitate nr. 11711/24.08.2018 
comun al Serviciului Juridic – Contencios şi al Compartimentului Administrarea Domeniului 
public şi privat al oraşului; 
                Având in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 
Tîrgu Neamţ; 
     In temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale alin. (5) lit. b), art. 45 
alin. (3) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                               

                                                      HOTARASTE: 

 Art.1. Se aproba încetarea contractelor de concesiune directă a bunurilor aparţinând 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ încheiate în perioada 01.10.2011 –  
04.11.2016,conform anexei la prezenta. Încetarea acestor contracte va opera numai la solicitarea 



expresă a concesionarului, în vederea încheierii unui nou contract de concesiune directă şi 
înscrierii acestuia în cartea funciară.  

 
         Art.2. Se aprobă încheierea unor noi contracte de concesiune directă a unor bunuri 
aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, la solicitarea beneficiarilor. 

 Noul contract va fi încheiat pe perioada ramasã din contractul a cãrui ȋncetare se solicitã la 
care se adaugã 30 de luni. Durată contractului  nu va putea fi prelungită . 

 Noul contract se va încheia cu respectarea prevederilor HCL Or.Tg.Neamt privind 
valoarea redevenței,la data încheierii acestuia. 

 
Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat. 
 
Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 

hotarari institutiilor si persoanelor interesate.   

Nr.180 
din 29.08.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Bistriceanu Ciprian 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                               Secretar oraş,  
                                          C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 17 
Pentru:    17 
 


