ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ
HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 din HCL nr. 131/30.10.2012
Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț;
Potrivit dispoziţiilor art. 15 din Legea 213/1998 pr ivind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, ale art. 36, alin. (2), lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 123,
alin. 1 şi alin. 2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu
modificările şi completăr ile ulterioare.
Luând act de Expunerea de motive nr. 13887 din 18.09.2013 înaintată de Primarul
oraşului Tîrgu Neamţ precum și de Raportul de specialitate al Compartimentului
Transporturi din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit. a , alin. (3), lit. c, ale art. 45 alin. (2) și
art. 115 alin (1) lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu
modificările şi completăr ile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 131/30.10.2012 astfel: sumele încasate
din exploatarea acestor bunuri proprietate publică, date în administrare S.C. CIVITAS COM
SRL, vor constitui parte în bugetul societăţii respective, pe care le vor reinvesti în
reamenajarea şi modernizarea parcărilor, iar cota de 20% va constitui parte la bugetul local,
virarea pentru luna precedentă făcându- se până la data de 30 a lunii, pentru o perioadă de 1
an de la data emiterii prezentei Hotărâri.
Art.2 Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț va lua toate
masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri.
Art.3 Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei
hotărîri instituțiilor și persoanelor interesate.
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