ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT
HOTARÂRE
privind modificarea si completarea art. 1 din H.C.L. nr. 141 din data de 13.11 2009
privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei totale de 992 mp,
reprezentand 3 (trei) terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt,
situate in intravilan Tirgu Neamt, catre parohia Adormirii Maicii Domnului-Tirgu
Neamt
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia, cat si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica
locala;
Luand act de solicitarea formulata de catre parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Tirgu
Neamt nr. 6 din data de 09 11.2009, de Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si
Compartimentul Fond funciar din cadrul aparatului propriu al Primăriei orasului Tîrgu Neamţ,
ambele inregistrate sub numarul 27026 din data de 09.12.2009, precum si avizele Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Tirgu Neamţ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) si ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale;
HOTARASTE:
Art.1. Art. 1 din HCL nr. 141 din data de 13.11 2009 se modifica si se completeaza si
va avea urmatorul cuprins:”Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe durata existentei
constructiilor, a suprafetei de 992 mp, reprezentand 3 (trei) terenuri apartinand domeniului public
al orasului Tirgu Neamt, situate in intravilan Tirgu Neamt, catre Parohia Adormirii Maicii Domnului
Tirgu Neamt, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Compartimentul Cadastru, registrul Agricol si Administrarea Domeniului Public si
Privat din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.Se imputerniceste primarul orasului Tirgu Neamt sa semneze contractele de
administrare.
Art. 4.Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.
Nr. 155
din 18.12.2009
Presedinte de sedinta,
Consilier: Aciocarlanoaiei Aurel
Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Laura Elena Maftei
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ANEXA
H.C.L. nr. 155 din 18.12.2009

privind terenurile apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, propuse sa fie
transmise in folosinta gratuita catre parohia Adormirii Maicii Domnului-Tirgu Neamt
1)375 mp, teren situat in orasul Tirgu Neamt, str. 9 Mai, cu urmatoarele vecinatati:
N: Teren primarie
E: Grumazescu Constantin
S: Balaboi Victor
V: Str. 9 Mai
2) 330 mp, teren situat in orasul Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, cu urmatoarele
vecinatati:
N: Str. Stefan cel Mare
E: Blendea Ioan
S: Teren primarie
V: Cale de acces
3)287 mp, teren situat in orasul Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, cu urmatoarele
vecinatati:
N: Parcare Restaurant Doina
E: Cale de acces
S: Str. Stefan cel Mare
V: Cale de acces si Catedrala „Adormirea Maicii Domnului
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