
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
 

privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei majore  
pentru SC MERIT 2000 SRL 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neamţ; 
 

     Av^nd `n vedere solicitările înaintate de  către SC MERIT 2000 SRL  privind 
exonerarea de la plata redevenţei ca urmare a invocării forţei majore, înregistrate sub nr. 
9543/05.07.2018 şi nr. 11100/08.08.2018; 

Procesul verbal nr. 9503/04.07.2018 privind constatarea şi evaluarea pagubelor 
produse în oraşul Târgu Neamţ ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse în 
perioada 28.06. – 01.07.2018; 

Certificatul de forţă majoră nr. 183/29.08.2018 emis de către Camera de Comerţ şi 
Industrie Neamţ, înaintat prin adresa cu nr. 12016/30.08.2018; 

Prevederile Contractului de concesiune nr.3/17.01.2011 art. 15 cu privire la 
exonerarea de răspundere a părţilor în cazul neexecutării obligaţiilor datorate forţei majore; 

Examinând Expunerea de motive nr. 12583/11.09.2018 `naintat\ de Primarul ora[ului 
Tg Neam] [i Raportul de specialitate comun cu nr. 12584/11.09.2018 al Serviciului UAT şi 
Serviciului Juridic – Contencios din cadrul Prim\riei ora[ului Tg Neam]; 

Lu^nd act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,c”, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. (3) 

coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administra]ia 
public\ local\, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

 
HOTĂRĂ{TE: 

Art.1. Se aprob\ exonerarea de la plata redevenţei a concesionarului SC MERIT 2000 
SRL, conform art. 15 din Contractul de concesiune nr. 3/17.01.2011, ca urmare a forţei majore, 
pe o perioadă de 6 luni. Concesionarul are obligaţia de a notifica concedentului încetarea 
consecinţelor forţei majore în termen de 15 zile de la încetare. 

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciului UAT. 
Art.2. Secretarul ora[ului Tg Neam] va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor [i instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administratie 
Publica Locala. 
Nr. 190 
din 26.09.2018 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local,  Borş Paul 

                                                                                                                             
                                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                   Secretar oraş,                                                                
C.j. Sabin Isabela                        

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 
Abtineri: 0 


