
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea prelungirii Contractului  de inchiriere  nr. 85 din 23.05.2013 prin Act 
aditional  

 
Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere cererea nr. 8202 din 18.05.2017, înregistrată la Primăria ora[ului Tîrgu Neamţ, depusa 
din partea S.C. GREEN TRAIL SRL cu referire la prelungirea  contractului de inchiriere  nr. 2 din 23.05.2013, 
încheiat între Consiliul local al ora[ului Tîrgu Neamţ, în calitate de locator si  S.C. GREEN TRAIL SRL, 
reprezentata de Gavril Mariana, în calitate ce locatar. 

Având în vedere: - prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările 
şi completările ulterioare; 

                            -   prevederile art. 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 compleatarile  ulterioare; 

Tinand cont de  clauza din contractul de concesiune, care prevede ca la expirarea termenului, concedentul 
poate prelungi contractul, respectiv clauza potrivit careia pretul concesionarii va fi calculat conform actelor 
normative in vigoare si indexat in functie de rata inflatiei; 

Având în vedere Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.9953 din 15.06.2017 al Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt; 

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, alin.9, 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 contractului de concesiune nr.85 din 23.05.2013  avand ca obiect inchirierea 
spatiului situat in  orasul Tirgu Neamt, str. Serafim Lungu nr.1( fosta Aleea Brazilor) in suprafata de 29,22 m.p.,  
apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, cu destinatia de spatiu comercial. Perioada pentru care se 
aproba prelungirea contractului de inchiriere este de 2 (doi) si 2 (doua) luni. 

Art.2.   Se aproba modelul de Act Aditional, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.3.. Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului Local Actul 

adiţional la contractul de inchiriere. 
 Art.4. Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua 
măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   Art.5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 
şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală. 
Nr. 198 
Din 27.06.2017 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Gai]\ Dumitru 

                          
                                                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                                     Secretar oraş, 
                            Consilier Juridic }u]u Ion 

Total consilieri locali 19 
Prezen]i 18 
Pentru 18 
Împotrivă 
Ab]ineri  
 

 


