
 
 

 
 

PROIECT DE HOTARARE NR. 
 

privind avizul in vederea renovarii si modernizarii spatiului concesionat cu 
destinatie – cabinet de psihologie a  chiriasului Baciu Mirela titular al  Cabinetului 

Individual de Psihologie 
 

Consiliul local al orasului Târgu - Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere cererea nr. 1750 din 10.02.2021, înregistrată la Primăria orasului 

Târgu-  Neamţ, de catre Baciu Mirela titular al Cab.Individual de Psihologie,  prin care ne 
cere acordul privind renovarea si modernizarea spatiului concesionat, conform contractului 
de concesiune  nr.131/03.11.2008 si a actului aditional nr.1/04.11.2013. 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.1942 din 15.02.2021  înaintat de Primarul 
orasului Târgu - Neamţ si Raportul de specialitate nr.1946 din 15.02.2021 al Serviciului 
Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Târgu - Neamt; 

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
      În temeiul prevederilor - prevederile art.108, alin(b) , art.12 alin (2) lit.c, alin 6, lit.(b) , 
art.139, alin (3),lit.g, art.196, alin (1), lit.a, art.243, alin (1), lit.a privind Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind  Codul Administrativ, art 1788 din Noul Cod Civil;     
                                          

                                                          
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMT, intrunit in cea de-a 

_______sedinta ordinara a mandatului 2020-2024  adopta prezenta hotarare: 
 
 

Art.1.Se acorda avizul privind renovarea si modernizarea spatiului concesionat conform 
contractului de concesiune nr.131/03.11.2008, in suprafata de 11,55 mp, de catre chiriasul 
Baciu Mirela , titular al cabinetului individual de psihologie , in vederea desfasurarii 
activitatii specifice, pe cheltuiala chiriasului ,conform art.10 , lit (o) si art 6, pct 6.1.4 din 
contract; 
Art.2.Toate modificarile aduse spatiilor trebuie sa respecte prevederile Ordinului nr. 
163/2007 pentru aprobarea  normelor   de aparare impotriva incendiilor  si pe cele ale 
Ordinului nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva 
incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber,  precum  
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JUDETUL NEAMŢ 
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REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: 

Administrarea Domeniului Public si Privat 

Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

Primar,                    Secretar general UAT, 

  Harpa Vasilică                       Jr. Sabin Isabela 



 
 
si Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, precum si autorizarile 
ulterioare la Directia de Sanatate Publica. 
Art.3.Orice îmbunătăţire de confort sau de ridicare a gradului de prezentare a spatiului 
cade în sarcina exclusivă a chiriasului, cu avizul prealabil al proprietarului.  , pe cheltuiala 
chiriasului si nu poate afecta pretul pe care acesta trebuie sa il plateasca lunar. Investitiile 
specific obiectului contractului vor fi suportate in totalitate de catre chirias, neputand fi 
solicitate de la proprietar  
Art.4.Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  
Târgu-  Neamţ  vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art.5.Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Târgu-Neamt, 
prefectului judetului Neamt, se depune in format electronic, pe pagina de internet 
www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale 
Consiliului Local”. 
 
 
 
                     Iniţiator ,                                             Avizat legalitate, 
                        Primar ,                                    Secretar general  oras Târgu-Neamt, 
                  Vasilică Harpa                                           Jr.Sabin Isabela 

 
                                                    
                                                                                                                                
          VIZA CFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tehnoredactat, 
Ing.Camelia CIOCOIU 

 
 



 
 
 

 
ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
Nr. 1946  din 15.02.2021                 
                                                                                                     APROB, 

           Primar, 
                  Vasilică Harpa 

 
                                          

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

La Proiectul de hotarare privind avizul in vederea renovarii si modernizarii 
spatiului concesionat cu destinatie – cabinet de psihologie a  chiriasului Baciu Mirela 

titular al  Cabinetului Individual de Psihologie 
 

 
        Avand in vederea Referatul de aprobare nr. 1942 din 15.02.2021 a domnului Primar al 

orasului Târgu-Neamt- Harpa Vasilică si tinand cont de  cererea nr. 1750/10.02.2021, înregistrată la 

Primăria orasului Târgu-  Neamţ, de catre dna Baciu Mirela titular al Cabinetului Individual de Psihologie  

, avand CIF 25067723 / 05.02.2009 prin care ne cere acordul privind renovarea si modernizarea spatiului 

concesionat (cabinet psihologic),conform contractului de concesiune nr.131/03.11.2008- spatiu in 

suprafata de 11,55 mp ,aflat in incinta Ambulatoriului de specialitate al orasului Târgu Neamt 

(Policlinica); 

              Potrivit art 10, litera (o ) din contractul de concesiune nr.131/03.11.2008, in care se mentioneaza 

ca :” concesionarul poate investi in bunul  imobil concesionat sau poate realiza lucrari de modernizare 

a acestuia numai cu acordul concedentului”                                                                

Ca urmare  a celor  de mai sus supunem spre  analiza Consililui Local al orasului Târgu- Neamt  

Proiectul de hotarare  privind aprobarea renovarii si modernizarii spatiului concesionat cu destinatie 

– cabinet psihologic, cheltuieli ce vor fi suportate din fonduri proprii ale chiriasului fara a cere 

despagubiri. 

Sef Serviciu U.A.T., 

Ing. Rusu Ion 
 
 
            Compartiment                                                                      Sef Serviciu Juridic,   
Administrarea dom. Public si privat, 
           Ing.Ciocoiu Camelia                                                       jr. Iftode Oana – Maria 

 

 

 



 
 
 

 
                                       
 
             B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200 Târgu -Neamt, Tel. 0233/790245; 790305;  

              Fax: 0233/79050;e-mail: urbanism@primariatgneamt.ro 

      
        Nr. 1942  din 15.02.2021 
 
      

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La Proiectul de hotarare privind avizul in vederea renovarii si modernizarii 
spatiului inchiriat cu destinatie – cabinet de psihologie a  chiriasului Baciu Mirela 

titular al  Cabinetului Individual de Psihologie 
 

 
          Conform prevederilor art.108 alin (b) si ale art.362, alin (1) din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ si art 1788 din Noul Civil. 

        Având în vedere cererea nr. 1750 din 10.02.2021, înregistrată la Primăria orasului 

Târgu-  Neamţ, de catre Baciu Mirela titular al  Cabinetului Individual de 

Psihologie,  prin care ne cere acordul privind renovarea si  modernizarea spatiului 

concesionat, conform contractului de concesiune nr.1750/10.02.2021,spatiu in suprafata de 

11,55 mp  ,aflat in incinta Ambulatoriului de specialitate al orasului Târgu Neamt. 

Propun spre aprobare  Proiectul de hotarare privind aprobarea renovarii si 

modernizarii spatiului concesionat cu destinatie – cabinet psihologic a chiriasului  Baciu 

Mirela. 

 
 
 
 
 

Iniţiator,                                                                                                                   
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 


