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ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ                                                                     APROBAT, 
Serviciul Investiții și Transporturi                                                         PRIMAR, 
Nr.   1.777/11.02.2021                            HARPA VASILICĂ 

 
                                        _________  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea deducerii din cuantumul 

chiriei datorate de către chiriaşa Mandache Liliana,  a contravalorii sumei pe care 
aceasta a cheltuit-o pentru “Bransament la reteaua stradala si  

instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa  
din str. Marasesti, nr. 24” 

 
 
 Luand act de referatul de aprobare nr. 1.775/11.02.2021 prin care Primarul 
orasului Targu-Neamt propune Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare 
privind deducerea din cuantumul chiriei datorate de către chiriaşa Mandache Liliana,  a 
c/v sumei pe care aceasta a cheltuit-o pentru “Bransament la reteaua stradala si 
instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa din str. Marasesti, nr. 24”,  
 
 Analizand contractul de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. 
0212290803/27.04.2020, incheiat intre DELGAZ GRID SA si dna. Mandache Liliana, 
contract ce are tariful de racordare in valoare de 1975,40 lei (cu TVA) pentru care s-a 
emis Factura nr. 2738/25.01.2021 si care a fost achitat cu Chitanta nr. 2267/25.01.2021 
si serviciilor prestate de catre DELGAZ GRID SA in valoare de 1974 lei (cu TVA), pentru 
care s-a emis Factura nr. 506702848/27.04.2020, achitata cu. Bonul fiscal nr. 
325290/02.06.2020 (documente anexate), suma totala este in valoare de 3.878 lei (cu 
TVA); 
   

 In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c si alin. (7), lit. q coroborate cu 
dispozitiile art. art.139 alin.(3) lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit carora: 
- „Art. 129:: Atribuţiile consiliului local 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  
c)atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului 
 

(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes local privind:  
q)locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale sau în administrarea sa” 
 
- „Art. 139: Adoptarea hotărârilor consiliului local  

(3)Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. c) a consilierilor locali în 
funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:  
g)hotărârile privind administrarea patrimoniului”. 



 
2

 
 
 Prin cererea nr. 11.881/09.09.2020 primită din partea doamnei Mandache Liliana 
(titulara a contractului de închiriere nr. 68/20.05.2013), aceasta solicită aprobarea 
deducerii din cuantumul chiriei datorate a c/v sumei pe care ea a cheltuit-o pentru 
“Bransament la reteaua stradala si instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa 
din str. Marasesti, nr. 24”; 

 
 Ţinînd cont, de prevederile legale în domeniu, respectiv art. 1787, coroborate cu 
dispozitiile art.1788 din Codul Civil, potrivit carora: 
- „Art. 1787: Predarea bunului 
Locatorul este obligat să predea bunul împreună cu toate accesoriile sale în stare 
corespunzătoare utilizării acestuia. 
 
- Art.1788: Sarcina reparaţiilor 
(1)Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a 
menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, 
conform destinaţiei stabilite potrivit art. 1.799”. 
 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus si competentele Consiliului Local 
prevazute de art. 129 alin. (2) lit. ,,c”, alin. 7 lit. q, art. 139 alin. (3) lit. g,  coroborat cu 
prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
propunem spre aprobare deducerea din cuantumul chiriei datorate de către chiriaşa 
Mandache Liliana, a c/v sumei totale de 3878 lei (cu TVA), pe care aceasta a cheltuit-o 
pentru “Bransament la reteaua stradala si instalatie de utilizare gaze naturale pentru 
locuinţa din str. Marasesti, nr. 24”. 
 
 Anexam prezentei documentele justificative ale cheltuielilor efectuate. 

 
 
 
 Sef Serviciu Investitii  
      si Transporturi,                                                                  Intocmit, 
   ing. Durbaca Sorin                                                      insp. Anton Mirela 

 
 
 

Directia Buget-Contabilitate, 
ec. Iosub Ecaterina 

 
 
 

Vizat Serviciu Juridic 
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ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ 
Nr. 1.775/11.02.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea deducerii din cuantumul 
chiriei datorate de către chiriaşa Mandache Liliana,  a contravalorii sumei pe care 

aceasta a cheltuit-o pentru “Bransament la reteaua stradala si  
instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa  

din str. Marasesti, nr. 24” 
 

 In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c si alin. (7), lit. q coroborate cu 
dispozitiile art. art.139 alin.(3) lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit carora: 
- „Art. 129:: Atribuţiile consiliului local 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  
c)atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului 
 

(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes local privind:  
q)locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale sau în administrarea sa” 
 
- „Art. 139: Adoptarea hotărârilor consiliului local  

(3)Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. c) a consilierilor locali în 
funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:  
g)hotărârile privind administrarea patrimoniului” 

 
 Prin cererea nr. 11.881/09.09.2020 primită din partea doamnei Mandache Liliana 
(titulara a contractului de închiriere nr. 68/20.05.2013), aceasta solicită aprobarea 
deducerii din cuantumul chiriei datorate a c/v sumei pe care ea a cheltuit-o pentru 
“Bransament la reteaua stradala si instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa 
din str. Marasesti, nr. 24”; 
  
 Ca urmare, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea deducerea din cuantumul chiriei datorate de către chiriaşa Mandache Liliana,  
a c/v sumei pe care aceasta a cheltuit-o pentru “Bransament la reteaua stradala si 
instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa din str. Marasesti, nr. 24”, conform 
documentelor anexate. 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
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PROIECT 

HOTĂRÂRE 
asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea deducerii din cuantumul 
chiriei datorate de către chiriaşa Mandache Liliana,  a c/v sumei pe care 

aceasta a cheltuit-o pentru “Bransament la reteaua stradala si  
instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa  

din str. Marasesti, nr. 24” 
 

Consiliul Local al orasului Targu-Neamt, jud. Neamt; 
 Avand in vedere prevederile art.7, alin. (2) si art. 1786, 1788, 1789, 1796, 1799 si 1801 
din Cod Civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si 
stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte; 
 Tinand cont de cererea nr. 11.881/09.09.2020 primită din partea doamnei Mandache 
Liliana (titulara a contractului de închiriere nr. 68/20.05.2013); 
          Examinând Referatul de aprobare nr. 1.775/11.02.2021 înaintat de Primarul oraşului 
Târgu-Neamţ si Raportul de specialitate nr. 1.777/11.02.2021 al Serviciului Investitii si 
Transporturi; 
 In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,c”, alin. 7 lit. q, art. 139 alin. (3) lit. g,  
coroborat cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

Hotaraste: 
 

 Art.1. Se aprobă deducerea sumei de 3878 lei din cuantumul chiriei datorate de către 
chiriaşa Mandache Liliana, suma reprezentand c/v lucrarii pentru “Bransament la reteaua 
stradala si instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa din str. Marasesti, nr. 24”, 
conform documentelor anexate. 
 Art.2. Serviciul Investitii si Transporturi, compartiment Fond Locativ, din cadrul Primariei 
orasului Targu-Neamt va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul orasului Targu-Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
                  
        Initiator, 
                                       Primar, 
                                    Harpa Vasilică      Avizat,  

                                        Secretar oras, 
                                                                                                           c.j. Sabin Isabela 
 
 
Viza CFP, 
 
Tehnoredactat, 
Insp. Mirela Anton 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. 1,2,3 

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: Serviciul juridic / 

Directia Buget-Contabilitate / Serviciul Investitii si 

Transporturi 

Data depunere avize/rapoarte: 

             Primar,                                Secretar general, 

      Harpa Vasilică                           Jr. Sabin Isabela 

 




























