
 
                                                                                                                     

ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAM� 
 

             HOT�RÂRE 
 

privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafe�e de teren 
situate în intravilanul  orasului Tîrgu Neam�, conform art. 36  din Legea 18/1991, cu 

modific�rile si complet�rile ulterioare 
 

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neam�;  
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicat� si modificat� prin 

Legea nr. 247/2005 cât si a Regulamentului privind procedura de constituire , atribu�iile si 
func�ionarea comisiilor pentru stabilirea drepturilor de proprietate privat� asupra terenurilor, a 
modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a 
proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005; 

�inând cont de prevederile Hot�rârii Comisiei Jude�ene pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate Asupra Terenurilor nr. 515/21.01.1997, art. 17 alin. 1 si 2, si examinând propunerea  
înaintat� de c�tre Compartimentul Fond funciar din cadrul aparatului propriu al Prim�riei 
orasului Tîrgu Neam�, precum si avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
orasului Tirgu Neam�;  

Avînd în vedere Expunerea de motive nr. 21458 din 08.10.2009  înaintat� de Primarul 
orasului Tîrgu Neam�; 

Luând act de Raportul de specialitate nr. 21458 din 08.10.2009 al Compartimentului 
Cadastru din cadrul Prim�riei orasului Tîrgu Neam�; 

În temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit.“c” si art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 
administra�iei publice locale, cu modific�rile si complet�rile ulterioare; 
 

HOT�R�STE : 
 
   Art.1. Avizeaz� propunerea  privind atribuirea în proprietatea actualilor titulari ai dreptului 
de folosin�� asupra terenurilor si  proprietari ai locuin�elor a suprafe�elor de teren aferente 
acestora, situate în intravilanul  orasului Tîrgu Neam�, conform Anexelor 1 si 2, parte integrant� 
din prezenta hot�râre; 

Art. 2. Compartimentul Cadastru din cadrul Prim�riei orasului Tîrgu Neam� va lua toate 
m�surile  

necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot�râri. 
      Art. 3. Secretarul orasului Tîrgu Neam� va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hot�râri tuturor institu�iilor si persoanelor interesate.  
 
Nr. 126 
din 30.10.2009 

 Presedinte de sedinta, 
Consilier: Soric Florin 

               Contrasemneaza,  
                               Secretar, 

jr. Laura Elena Maftei 
 
 



 
                                                                                                                                      

              Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                        ANEXA 1                        
              Comisia or�seneasc�  pentru stabilirea  
              dreptului de proprietate  asupra terenurilor 
              
            
           
                                                                                                       T A B E L    N O M I N A L 
cuprinzând cetatenii din orasul Tirgu Neamt, pentru care se propune constituirea dreptului de proprietate,în conformitate cu art. 

36 , aliniat  (3), din Legea nr. 18/1991,republicat� 
 

 
Nr. 
crt   

 
Numele si prenumele 

solicitantului 
-adresa terenului- 

 

Numarul si data 
deciziei de preluare-

atribuire, contract 
de vanzare-

cumparare, etc. 

Suprafata de teren = mp =  
 

Observatii 
Preluata 
la stat, 
art.30 

din 
Legea 

nr.58/197
4 

Atribuita 
in 

folosinta  

 
Existen
t 

Aprobat 
pentru 

atribuire 

 
 GHERASIM I. VIRGINIA 
Bld. Stefan cel Mare, nr. 110 

 Contract de vanzare-
cump�rare nr.  
538/1986 
Decizia  nr. 35/1986 

620 100 620 mp 620 mp Pozitie noua la Decizia 
nr.331/05.09.1991 

MOST. COJOCARIU GV. MARIA 
1.ANGHELUTA GH. IOAN-VLAD 
Str. Horia Closca si Crisan, nr. 4 

 Contract de vanzare-
cump�rare nr.  
1112/1975 
Decizia  nr. 19/1975 

148 48 597 mp 597 mp Pozitie noua la Decizia 
nr.331/05.09.1991 

                                                                                                             
          
 
 
 
 
 
 



              Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                        ANEXA 2                         
              Comisia or�seneasc�  pentru stabilirea  
              dreptului de proprietate  asupra terenurilor 
              
            
           
                                                                                                       T A B E L    N O M I N A L 
cuprinzând cetatenii din orasul Tirgu Neamt, pentru care se propune constituirea dreptului de proprietate,în conformitate cu art. 

36 , aliniat  (2), din Legea nr. 18/1991,republicat� 
 

 
Nr. 
crt   

 
Numele si prenumele 

solicitantului 
-adresa terenului- 

 

Numarul si data 
deciziei de preluare-

atribuire, contract 
de vanzare-

cumparare, etc. 

Suprafata de teren = mp =  
 

Observatii 
Preluata 
la stat, 
art.30 

din 
Legea 

nr.58/197
4 

Atribuita 
in 

folosinta  

 
Existen
t 

Aprobat 
pentru 

atribuire 

 
 CIOLAC V. CONSTANTIN 
 B. P. Hasdeu, nr. 7A 

   
Decizia  nr. 91/1973 

- 250 801 mp 801 mp Pozitie noua la Decizia 
nr.331/05.09.1991 

                                                                                                             
          
 


