ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE
Pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 256 din 17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului
de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşulTîrgu Neamţ
Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț;
Ţinând cont de prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
În conformitate cu prevederile art.23, alin. 1 lit. c) şi alin.3 lit.g) pct. 8, din Anexa nr.1 din Hotărârea
de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr.
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local;
Ţinând cont de Hotărârea AGA nr. 29 din 07.09.2016 a Societăţii S.C. Civitas Com SRL
Luând act de Expunerea de motive nr. 16394 din 14.09.2016 înaintată de AGA Societăţii S.C.
Civitas Com SRL precum și de Raportul de specialitate al Compartimentului Transporturi din cadrul Primăriei
orașului Tîrgu Neamț.
Tinând cont de avizul comisiilor de specialitate.
În temeiul, art.36 alin. (2) lit.c),alin.5 lit.c); art.45 alin.(2) lit.e) ; art.115 alin.(1) lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art.1 Modificarea anexei la H.C.L. nr. 256 din 17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de
atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ, conform anexei la
prezenta hotărîre, parte integrantă a acesteia.
Art.2 Compartimentul Transporturi 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 Neamţ, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală, va asigura
publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.
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