ROMANIA
JUDEŢUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al
orasului Tg Neamt către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ;
Având în vedere art.123 alin 1 din legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicată,
cu modificările si completările ulterioare;
Luand act de Expunerea de motive înregistrată sub nr. 22886/18.10.2012 prin care Primarul
orasului Tîrgu Neamţ - D-l Vasilică Harpa propune darea în administrare către SC CIVITAS COM
SRL Tîrgu Neamţ a unor terenuri cu destinaţia parcări si Raportul de specialitate înregistrat sub nr.
22886/ 2012 al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Tg
Neamt;
Date fiind avizele comisiilor de specialitate ;
În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’,alin.(5) lit.a, si art.45 alin.3 din Legeanr.215/2001
a administratiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTARASTE
Art. 1. Se aprobă darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al orasului
Tîrgu Neamţ, către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, pe o perioadă de 5 ani ,terenuri prevazute
in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia;
Art. 2. Sumele încasate din exploatarea acestor bunuri proprietate publică, date în administrarea SC
CIVITAS COM SRL, vor constitui parte în bugetul societăţii respective, pe care le vor reinvesti în
reamenajarea si modernizarea parcărilor, iar cota de 30 % va constitui parte la bugetul local, virarea
pentru luna precedentă făcându-se până la data de 30 a lunii;
Art. 3. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu
Neamţ si Biroul Juridic ,vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri .
Art. 4 Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor si persoanelor interesate .
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