ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE
Pentru modificarea art.1 la HCL nr.175/26.09.2013
Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ;
Potrivit dispozitiilor art.15 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, ale art.36, alin.(2), lit.c, alin.5, lit.a, art.45, alin.3, art.123, alin 1 si alin 2 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Luand act de Expunerea de motive nr.12714 din 22.08.2014 inaintata de Primarul Orasului Tirgu
Neamt precum si de R aportul de specialitate cu acelasi numar, al Directiei Buget-Contabilitate si
Serviciului Juridic.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate.
Tinand cont de adresa S.C. CIVITAS COM S.R.L, inregistrata la institutia noastra cu nr.
12713/22.08.2014, prin care se solicita mentinerea modificarii art.5 din contractul de dare in
administrare, in sensul de a achita cota de 20% din taxa de parcare incasata pe locurile de parcare cu
plata, pana la amortizarea investitiilor realizate pentru Serviciul parcari din cadrul subscrisei-data de
01.08.2018.
În temeiul , art.36, alin.(2) lit. a), alin.(3), lit. c, ale art.45 alin. (2) si art.115 alin (1) lit.b din din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
HOTĂR ĂSTE
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din HC L nr.175/26.09.2013 astfel: sumele incasate din exploatarea
acestor bunuri proprietate publica, date in administrarea S.C. CIVITAS C OM S.R.L,vor constitui parte in
bugetul societatii respective, pe care le vor reinvesti in reamenajarea si modernizarea parcarilor, iar cota
de 20% va constitui parte la bugetul local, virarea pentru luna precedenta facandu-se pana la data de 30 a
lunii, pana la amortizarea investitiilor realizate pentru Serviciul parcari din cadrul subscrisei-data de
01.08.2018.
Art.2. Serviciul Serviciul Juridic-Contencios administrativ din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ
vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ, prin Compartimentul Administraţie locală, va asigura
comunicarea prezentei hotărâri tuturor persoanelor si instituţiile.
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