
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL N EAMŢ 
CONS ILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind prelungirea unor Contracte de concesiune  
 
 
Consiliul local al oraşului T ârgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: - prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare; -   prevederile art . 555-556, 858-865 si ale 871 -873 din Legea 
287/2009 privind Codul Civil,  republicat si ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, 
cu modificarile si completarile  ulterioare; 

T inand cont  de  clauza contractelor de concesiune, care prevede ca la expirarea termenului, 
concedentul poate prelungi contractul, respect iv clauza potrivit  careia pretul concesionarii va fi calculat  
conform actelor normative in vigoare si indexat in functie de rata inflat iei; 

Având în vedere Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului T îrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate nr. 12584 din 10.06.2015 al Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul 
Primariei orasului T irgu Neamt; 

T inand cont  de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art . 36 alin. 2 lit . c, alin. 5 lit. a, si b, ale art . 45 alin. 3 şi ale art. 115 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune avand ca obiect terenurile ocupate de 

constructii – balcoane, stabilit  prin H.C.L. nr.75/2000, conform tabelului nominal anexa nr.1 la 
prezenta. Pretul concesiunii se va indexa anual cu indicile de inflat ie. Prelungirea se va face prin Act 
Adit ional  , conform art . 6 din contract , pe o perioada de 5 (cinci) ani . 

Art.3 . Se aproba modelul de Act  Adit ional , conform Anexei 2 parte integranta la prezenta 
Hotarare 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul orasului T îrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului  
local, Actul adiţional la contractele de concesiune. 

Art.5. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului T îrgu Neamţ 
va lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.6. Secretarul oraşului T îrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
inst ituţiilor şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală. 
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Pre[edinte de [edin]\, 
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                    Contrasemneaz\, 

             Secretar oras, 
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