
ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� 
 

HOT�RÂRE 
 

privind darea in folosinta a suprafetei de 2000 mp apartinand domeniului privat al 
orasului Tirgu Neamt catre Serviciul Public Local de Asistenta Sociala pentru 

proiectul „Centrul Social multifunctional „Sfantul Modest”, orasul Tirgu Neamt, 
judetul Neamt”  

 
Consiliul local al orasului Tîrgu Neam�, jude�ul Neam�; 

 Conform prevederilor cuprinse in: 
� Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
� Art. 124 din Legea nr. 215/2001  administra�iei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
� Hotararea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr.107/19.12.2003 privind 

reactualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului 
Tirgu Neamt existent la data de 31.10.2003 

 �inând cont de Expunerea de motive nr. 7457 din 31.03.2009 precum si a Raportului 
de specialitate al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala - Compartimentului Protectie 
si Asistenta Sociala din cadrul Prim�riei orasului Tîrgu Neam� nr. 7457/31.03.2009; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c si ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001  
administra�iei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOT�R��TE: 
  Art.1 Darea in folosinta gratuita a suprafetei de 2000 mp apartinand domeniului 
privat al orasului Tirgu Neamt catre Serviciul Public Local de Asistenta Sociala pentru 
proiectul „Centrul Social multifunctional „Sfantul Modest”, orasul Tirgu Neamt, judetul 
Neamt”  

Art.2  Suprafata de 2000 mp ce va fi data in folosinta gratuita provine din suprafata 
de 300.000 mp inventariata la pozitia nr.13 – Teren neproductiv – din Anexa la HCL 
nr.107/2003 si provine prin regularizarea raului Ozana. 

Art.3 Perioada de dare in folosinta gratuita a terenului de 2000 mp apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt este de 10 ani de la data adjudecarii proiectului, 
cu posibilitatea de prelungire. 

Art.4 Secretarul orasului Tîrgu Neam� va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hot�râri institu�iilor si persoanelor interesate. 
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