
 

 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
pentru  modificarea HCL nr. 116/31.05.2018 privind delegarea prin negociere directă a 

serviciului  de administrare întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul 
Târgu Neamţ. 

 
Consiliul Local al oraşului Târgu– Neamţ, 

     Având în vedere Setinţa Civilă nr.220 pronuntata in sedinta publica din data de 
16.10.2020 in dosar nr.2549/321/2020 privind validarea consilierilor locali; 

    Ordinul nr. 463/29.10.2020 emis de către Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ 
privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al 
oraşului Târgu Neamţ, jud. Neamţ. 

      În conformitate cu   prevederile art.861 alin.3 şi art.867 din Noul Cod Civil; 
art.16 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate public; HCL nr. 32/08.08.1997 
privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale CIVITAS SRL; 

    Tinând cont de adresele : 
    1. adresa nr. 1394/02.02.2021 venită de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L., prin care 

se solicită darea în administrare a unui număr de 20 locuri de parcare cu plată, situate în 
str. Ştefan cel Mare (în faţă la Şcoala nr. 2), cu o suprafaţă totală de 216,70 mp.,  
                2. adresa nr. 2855/04.03.2021 venită de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L.,prin care 
se cedează 14 locuri de parcare cu plată situate în str. Mihai Eminescu (sens giratoriu Pod 
Ozana), în suprafaţă totală de 161 mp.  

    Analizând Referatul de aprobare nr. 4811/12.04.2021, înaintat de dl. Primar 
Harpa Vasilică şi Raportul de Specialitate al Compartimentului Transporturi, iluminat 
public nr.4814/12.04.2021.     

     Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  
           In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,c”, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 

(2),  coroborat cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a), art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: 

Juridic, UAT, Fond funciar şi Registrul Agricol, 

Buget Contabilitate 
Data depunere 

avize/rapoarte:12.04.2021/12.04.2021 
 

Primar,                    Secretar general UAT, 
Harpa Vasilică                Jr. Sabin Isabela 



 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ ADOPTĂ PREZENTA 

HOTĂRÂRE: 
 
 

            Art.1 Aprobă anexa Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu 
plată aprobat prin HCL nr. 116/31.05. 2018 , privind delegarea prin negociere directă a 
serviciului de administrare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Târgu Neamţ, 
devine anexă la Contractul de delegare a gestiuni prin negociere directă a serviciului 
public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Târgu 
Neamţ nr. 74/31.08.2021. 
           Art. 2 Numărul curent 1 şi 8 din anexa contractului , privind locurile de parcare se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
           - nr. crt. 1. – în  B- dul Ştefan cel Mare de adaugă încă 20 locuri de parcare dispuse 
astfel: drept 7 locuri (67,20 mp) şi longitudinal 13 locuri (149,50 mp), în suprafaţă totală 
de 216,70 mp, conform planşelor anexate. 

- nr. crt.8 – în str. Mihai Eminescu se diminuează numărul locurilor de parcare 
dispuse longitudinal cu 14 locuri în suprafaţă de 161 mp, conform planşelo anexate 

Art.3 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare a 
sistemului de parcare cu plata in orasul Targu Neamt , raman nemodificate. 

Art.4 Secretarul Oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate prin Compartimentul 
Administraţie Publică Locală.  

 

 
 
 
 

  Iniţiator, 
          Primar 
                   Vasilică Harpa 
             Avizează de legalitate, 
                                                                                                 Secretar general oraş, 

       jr.  Isabela Sabin 
 

 

 

Tehnoredactat, 
Compartimentul Transporturi, iluminat public, 
Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
 
 
 
 



 

Primăria oraşului Târgu Neamţ       Avizat 
Compartiment Transporturi        Primar 
Nr. 4814 din 12.04.2021             Vasilică Harpa 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru  modificarea HCL nr. 116/31.05.2018 privind delegarea prin negociere 
directă a serviciului  de administrare întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată 

din oraşul Târgu Neamţ. 
 

 

În conformitate cu prevederile HCL nr.32/08.08.1997 privind aprobarea 
înfiinţării societăţii comerciale CIVITAS SRL Târgu Neamţ, având ca asociat unic 
Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ, care prevede: art.1 ,,aprobă înfiinţarea SC 
CIVITAS SRL Târgu Neamţ prin reorganizarea pieţei agroalimentare, a bazarului şi a 
oborului oraşului Târgu Neamţ” iar  la art. 3  “ SC CIVITAS SRL Târgu Neamţ, va 
avea drepturile şi va lua asupra sa obligaţiile Administraţiei pieţei agroalimentare, a  
oborului şi a bazarului oraşului Târgu Neamţ, care îşi va înceta activitatea o dată cu 
înmatricularea societăţii”. 

 Urmare a adreselor: 
  1. adresa nr. 1394/02.02.2021 venită de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L., prin care 

se solicită darea în administrare a unui număr de 20 locuri de parcare cu plată, situate 
în str. Ştefan cel Mare (în faţă la Şcoala nr. 2), cu o suprafaţă totală de 216,70 mp.,  
              2. adresa nr. 2855/04.03.2021 venită de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L.,prin care 
se cedează 14 locuri de parcare cu plată situate în str. Mihai Eminescu (sens giratoriu 
Pod Ozana), în suprafaţă totală de 161 mp.  

  Ca urmare a celor menţionate,  propunem Consiliului Local spre analiză, 
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru  modificarea HCL nr. 
116/31.05.2018 privind delegarea prin negociere directă a serviciului  de administrare 
întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Târgu Neamţ. 
      

 

                                                                      Comp. Transporturi 
                                           Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
       

 

 



 
 
Primăria orașului Târgu Neamţ 
 Primar                     
Nr. 4811 din 12.04.2021                            
                                                           

 

RFERAT DE APROBARE 

pentru  modificarea HCL nr. 116/31.05.2018 privind delegarea prin negociere directă a 
serviciului  de administrare întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul 

Târgu Neamţ. 

 

Văzând raportul de specialitate nr. 4814 din  12.04.2021  întocmit de către 
Compartimentul Transporturi, din cadrul Primăriei oraşului Târgu Neamţ. 

Urmare a adreselor: 
  1. adresa nr. 1394/02.02.2021 venită de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L., prin care 

se solicită darea în administrare a unui număr de 20 locuri de parcare cu plată, situate 
în str. Ştefan cel Mare (în faţă la Şcoala nr. 2), cu o suprafaţă totală de 216,70 mp.,  
              2. adresa nr. 2855/04.03.2021 venită de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L.,prin care 
se cedează 14 locuri de parcare cu plată situate în str. Mihai Eminescu (sens giratoriu 
Pod Ozana), în suprafaţă totală de 161 mp.  

Urmare a celor menţionate,  propunem Consiliului Local spre analiză, dezbatere 
şi aprobare proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre pentru  modificarea HCL nr. 
116/31.05.2018 privind delegarea prin negociere directă a serviciului  de administrare 
întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Târgu Neamţ. 
      

 

 

 

Iniţiator, 
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 

 



 

 

              

         Anexa la  
 Contractul de delegare a gestiuni prin negociere directă a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată 
din oraşul Târgu Neamţ nr. 74/31.08.2018. 
 

 
Nr. 
Crt  

Denumire (strada) Aplasament 
(strada) 

Nr. Locuri de parcare Total  Amplasament - pozitie Suprafata  
totală (mp) 

Zona 
taxare 

Serie 
aparat 
aferant 

Standard Dezabilitati 

Spic Drepte Longitudinal  
1 Stefan cel Mare Stefan cel Mare 244 7 251 195 30 19 3392,95 - 1,2,3,4,

5,6,12 
2 Mihai Eminesc 1 Mihai Eminesc 1 73 3 76 73 - - 1045 - 8,9,10,1

1 
3 Plopului  Plopului  19 1 20 13 - 6 275 - 15 
4 Zona Pietei Mihai Eminescu 6 1 7 7- - - 84,5 - 7 
5 Mihail 

Kogalniceanu 
Mihail 
Kogalniceanu 

11 - 11 - - 11 151,25 - 14 

6 C. Hogas C. Hogas 17 2 19 - 11 8 261,25 - 13 
7 Zona Stadion 1 Decembrie 1918 59 1 60 53 7 - 852 - - 
8 Mihai Eminescu 2 Mihai Eminescu 2 21 1 22 - - 22 253 - 16,17 
 Total x 450 16251 466 341 48 66 6314,95 x x 

 

 

  Concedent,             Concesionar, 
   
       Oraş  Târgu Neamţ          S.C. Civitas Com SRL Târgu Neamţ 
  Primar ,              Administrator, 
       Harpa Vasilică                    Ungurianu Ionel 














