
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  
TÂRGU-NEAMŢ 

Proiect 
HOTĂRÂRE 

 
privind acordul Consiliului local de a fi instituita ipoteca asupra constructiei amplasate pe 

terenul care face obiectul contractului de concesiune nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat 

prin Actele aditionale nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, incheiate intre Orasul 

Targu Neamt si SC Civitas Com SRL  

 
Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere: 

Luand in dezbatere : 

• Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind acordul Consiliului local de a fi 

instituita ipoteca asupra constructiei amplasate pe terenul care face obiectul contractului de 

concesiune nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat prin Actele aditionale nr.1/22.04.2015, 

nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019 si acordul cu privire la transmiterea concesiunii in aceeasi termeni 

si aceleasi conditii catre adjudecatar in cazul unei executari silite ; 

• Raportul de specialitate nr.7736/19.06.2020, realizat in comun de Directiei buget 

contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul Juridic ; 

Vazand : 

• Contractul de concesiune nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat prin Actele aditionale 

nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, incheiate intre Orasul Targu Neamt si SC Civitas 

Com SRL; 

• Adresa SC Civitas Com SRL nr.426/16.06.2020, inregistrata la Primaria Orasului Targu Neamt 

sub nr.7603/16.06.2020; 

• H.A.G.A nr.8/22.05.2020 al SC Civitas Com SRL; 

Având în vedere prevederile: 

• Decretulului Președintelui Klaus Iohannis nr.195/2020, prin care s-a instituit starea de 

urgență pe teritoriul României de 30 de zile; 

• Decretulului Președintelui Klaus Iohannis nr.240 din 14 aprilie 2020, prin care s-a prelungit 

starea de urgență pe teritoriul României cu încă 30 de zile; 

• Ordonantele militare nr.1 si 2 din anul 2020, privind unelele masuri de combatere a 

raspandirii COVID 19; 

• in conformitate cu prevederile art.1315 si urmatoarele din Codul Civil; 

• art.41 din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

• art.129, alin(2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g), art.303, art.327 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre 
 

Art.1. Consiliul Local al Orasului Targu Neamt isi exprima acordul cu privire la 

instituirea ipotecii asupra imobilului inscris in CF nr.3089/N/Targu Neamt , nr.Topo cad 12/2, 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   
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Primar,                     Secretar general UAT, 

    Harpa Vasilică                       jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 



localitatea Targu Neamt, adresa : Bldul M.Eminescu, nr.8A, compusa din suprafata utila(mp) : 

1.168,87, suprafata construita (mp) : 350,00, suprafata desfasurata (mp) : 1.310,72 , suprafata 

construita desfasurata (mp) : 1.310,72 , grad finisaj : mediu, an PIF : 1998, regim inaltime : 

S+P+E+M, imobil amplasat pe terenul de 682 mp care reprezinta obiectul contractului de 

concesiune nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat prin Actele aditionale nr.1/22.04.2015, 

nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, incheiate intre Orasul Targu Neamt si SC Civitas Com SRL; 

 Art.2. Consiliul Local al Orasului Targu Neamt isi exprima acordul cu privire la 

transmiterea concesiunii in aceeasi termeni si aceleasi conditii catre adjudecatar in cazul unei 

executari silite ; 

   Art 3. Direcția Buget Contabilitate,RU și dezvoltare locală in colaborare cu Serviciul 

Juridic, din cadrul Primăriei Orașului Tg.Neamț va lua măsurile necesare pentru ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   Art.4. Secretarul general al oraşului Târgu -Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 

prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
                  

          Inițiator,                                                                                              Avizează, 

      Adunarea generala asocietatii,                                                                   Secretar general, 

Consilier local, Acsintoae Ana       jr. Sabin Isabela 

Consilier local, Dron Vasile 

Consilier local, Bors Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
         

     DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RU ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 

      Nr. 7736 din 19.06.2020                 

                  APROB, 
                           Primar, 

                          Vasilică Harpa 
               

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
privind acordul Consiliului local de a fi instituita ipoteca asupra constructiei amplasate pe 

terenul care face obiectul contractului de concesiune nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat 

prin Actele aditionale nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, incheiate intre Orasul 

Targu Neamt si SC Civitas Com SRL  
Vazand : 

• Contractul de concesiune nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat prin Actele aditionale 

nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, incheiate intre Orasul Targu Neamt si SC Civitas 

Com SRL; 

• Adresa SC Civitas Com SRL nr.426/16.06.2020, inregistrata la Primaria Orasului Targu Neamt 

sub nr.7603/16.06.2020; 

• H.A.G.A nr.8/22.05.2020 al SC Civitas Com SRL; 

Având în vedere prevederile: 

• Decretulului Președintelui Klaus Iohannis nr.195/2020, prin care s-a instituit starea de 

urgență pe teritoriul României de 30 de zile, respectiv nr.240 din 14 aprilie 2020, prin care s-a 

prelungit starea de urgență pe teritoriul României cu încă 30 de zile; 

• Ordonantele militare nr.1 si 2 din anul 2020, privind unelele masuri de combatere a 

raspandirii COVID 19; 

• in conformitate cu prevederile art.1315 si urmatoarele din Codul Civil: „Cesiunea 

contractului….. -Art. 1.315. (1) O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute dintr-

un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la 

aceasta.” 

• art.41 din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

• art.129, alin(2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g), art.303, art.327 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Din situatia privind veniturile si cheltuiele la 31.05.2020, prezentata de SC Civitas Com SRL, se 

constata o diminuare a veniturilor realizate fata de cele previzionate cu suma de 216.180 lei si o pierdere 

de 200.380 lei:          

SPECIFICARE 

 

BVC 2020 

Aprobat 31.05.2020 (lei) 

REALIZAT 

31.05.2020 (lei) 

Diferente(+/-) 

(lei) 

0 1 2 3 
VENITURI  TOTALE 834320 618140 -216180 
din care: 

 - chirii ( piata+obor) 

 - prestări servicii 

 - venituri din parcări cu plata 

- venituri din parcări de reşedinţă 

-alte venituri 

 

576700 

52000 

153300 

36600 

15720 

 

446460 

48390 

97750 

25540 

0 

 

-129240 

-3610 

-55550 

-11060 

-15720 

CHELTUIELI  TOTALE 894470 878670 -15800 
PIERDERE  60150 260530 200380 

 
 



 
 

Prin aplicarea actelor normative in vigoare societatea: 

 a acordat facilitati fiscale agentilor economici, in perioada starii de urgenta, sub forma 

scutirii la cv chiriei, in suma de 130.240 lei 

 a avut pierderi la incasarile de venituri pentru „Serviciul parcari” pe perioada starii de 

urgenta, motivat de faptul ca s-a suspendat activitatea seviciului, in suma de 66.610 lei; 

 alte pierderi din neincasarea altor venituri in suma de 3.530 lei. 

La data prezentei solicitari, conform situatiilor economico-financiar, societatea Civitas Com 

SRL, prezinta obligatii restante la bugetul local, bugetul de stat si diferiti furnizori. Mentionam ca 

societatea are in derulare un alt credit ipotecar pe termen lung pentru un obiectiv de investitie si un 

contract de leasing financiar, la care societatea si-a respectat termenele scadente de plata. 

Conform actelor prezentate SC Civitas Com SRL intentioneaza sa contracteze o linie de credit 

in suma de 300.000 lei , care va fi garantat cu un contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si 

soldului contului curent si al subconturilor deschise la Banca Transilvania, la valoarea necesarului 

de garantat, cu inscrierea la AEGRM , precum si cu garantie imobiliara asupra imobilului inscris in 

CF nr.3089/N/Targu Neamt , nr.Topo cad 12/2, localitatea Targu Neamt, adresa : Bldul 

M.Eminescu, nr.8A, compusa din suprafata utila(mp) : 1.168,87, suprafata construita (mp) : 350,00, 

suprafata desfasurata (mp) : 1.310,72 , suprafata construita desfasurata (mp) : 1.310,72 , grad 

finisaj : mediu, an PIF : 1998, regim inaltime : S+P+E+M, imobil amplasat pe terenul de 682 mp, 

care reprezinta obiectul contractului de concesiune nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat prin 

Actele aditionale nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, incheiate intre Orasul Targu Neamt 

si SC Civitas Com SRL. 

Oferta  agreata pentru contractarea acestei linii de credit, a fost cea prezentata de Banca 

Transilvania , cu o dobanda ROBOR 6m + 5%( la data emiterii ofertei ROBOR6M la 31.03.2020 de 

2,63%), comision de acordare 1%, comision de gestiune 0,10%, comision de neutilizare 1%, 

comision de rambursare prin refinantare de catre o alta banca 2%, tarif evaluare : 1595 lei. Graficul 

a fost simulat pentru varianta in care limita de credit este utilizata maxim lunar cu rambursare la 

scadenta si prevede o rata lunara de 2.207,50 lei. 

Prin adresa nr.426/16.06.2020, inregistrata la Primaria Orasului Targu Neamt sub 

nr.7603/16.06.2020, SC Civitas Com SRL solicita acordul Consiliului local de a fi instituita ipoteca 

asupra constructiei amplasate pe terenul care face obiectul contractului de concesiune 

nr.1252/01.03.1999 asa cum a fost modificat prin Actele aditionale nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, 

nr.3/21.01.2019, drept pentru care supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare. 

     Nume,prenume                        Funcția ocupată                                             Semnătura                       Data                                        

 Directia Buget Contabilitate, RU și dezvoltare 

locală 

  

 Serviciu Juridic   

 


