
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
HOT�RÂRE 

privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare in Judetul Neamt” a terenurilor pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente obiectului de investitii 
„Extinderea si modernizarea sistemului alimentare cu apa si de canalizare in judetul 

Neamt – aglomerarea Tirgu Neamt”. 
 

Consiliul Local al Ora�ului Tîrgu Neam� 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit��i publice; 

Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare;  

Examinând expunerea de motive nr.2334/15.01.2010 a primarului localit��ii; 
Vazand raportul de specialitate al Compartimentul Control Comercial, Avizare Mediu, 

Transporturi, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
În temeiul art. 36, alin. (5), lit. a), precum si art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a 

administra�iei publice locale, republicat�, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOT�R��TE 
 

Art. 1 Se aprob� punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare in Judetul Neamt” a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea obiectului de investitii Extinderea si modernizarea 
sistemului alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt – aglomerarea Tirgu Neamt”, 
teren identificat conform anexei la prezenta hotarare. 
Art. 2 Obiectul de investitii „Extinderea si modernizarea sistemului alimentare cu apa si de 
canalizare in judetul Neamt – aglomerarea Tirgu Neamt”, aferent proiectului „Extinderea si 
modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Neamt” se va construi 
pe terenul care se aflain domeniul public al localitatii Tirgu Neamt, teren exclusiv pentru 
realizarea obiectivului propus in proiect. 
Art.3 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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Din: 28.01.2010 
Presedinte de sedinta , 

Consilier: Andoni Neculai 
             Contrasemneaza , 

                                                     Secretar, 
     jr. Laura Elena Maftei 

 


