
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARARE 
privind scoaterea din domeniul public al orasului Tirgu Neamt a unor bunuri aflate in 

administrarea Spitalului orasenesc Tirgu Neamt si transmiterea lor in domeniul privat al 
orasului Tg Neamt precum si  aprobarea dezafectarii acestora 

  
Avand in vedere prevederile art. 10 din legea 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, cat si dispozitiile art. 119-122 din legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la 
administrarea bunurilor din domeniul public si privat; 
 analizand cererea Spitalului orasenesc Tirgu Neamt nr. 11395 din 29.05.2009, 
Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt, precum si Raportul de 
specialitate al Compartimentului juridic, ambele inregistrate sub nr. 11395 din 18.06.2009 ; 

in temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, ale art. 36, alin. 2 lit. c, art. 36, alin. 4 lit.f, art. 36, 
alin. 6 lit. a, pct. 3, 9, ale ale art. 45 alin. 3, precum si prevederile art. 115, alin. 1, lit. b si  art. 
117, alin. 1, lit a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprob� scoaterea din domeniul public al orasului Tirgu Neamt a bunurilor 
imobile prevazute in anexa la prezenta hotarare si transmiterea lor in domeniul privat al 
orasului Tg Neamt. 

Art. 2. Se aproba dezafectarea bunurilor cuprinse in anexa la prezenta hotarare si 
valorificarea materialelor rezultate din dezafectare. 

Art. 3 Se mandateaza Directorul administrativ al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt sa 
faca toate demersurile necesare in vederea  dezafectarii bunurilor, obiect al prezentei hotarari. 

 Art. 4. In termen de 30 de zile de la data finalizarii procedurii de dezafectare, Spitalul 
orasenesc Tirgu Neamt va prezenta Consiliului local al orasului Tirgu Neamt un raport privind 
dezafectarea si valorificarea bunurilor. 

Art. 5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari tuturor institutiilor si persoanelor interesate. 
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Presedinte de sedinta, 
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               Contrasemneaza,  
                               Secretar, 

 jr. Laura Elena Maftei 



              
     Anexa  

              
 la Hot�rârea nr.  66/26.06.2009 

 
 

Lista bunurilor aflate in administrarea Spitalului Tirgu Neamt care vor fi scoaser din 

domeniul public si dezafectate 

 

 

 

Nr. 
crt. Bunul Anul darii in folosinta Valoare de inventar 

1. Depozit carburanti – 2 buc 1967 5.694 lei 
2. Cotet porci 1948 474.004 lei 
3. Grajd pentru cai 1947 11.771 lei 
4. Instalatie biogaz 1982 461.629 lei 
5. Sera pentru flori 1948 323.712 lei 

 

 

 

 

 


