
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea [i completarea Hot\rarii Consiliului Local nr. 28 din 19.02.2010 pentru 
punerea la dispozi]ia proiectului  a terenurilor pentru construc]ia/extinderea/reabilitarea noilor 

investi]ii aferente acestuia 
 

Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu ap\ [i de canalizare cu modificările [i 

completările ulterioare;  
Examinând expunerea de motive nr.24899/05.10.2010 a primarului localităţii; 
Vazand raportul de specialitate al Compartimentul Control Comercial, Avizare Mediu, 

Transporturi, Adresa nr. 24899/05.10.2010 a Companiei Jude]ene APA SERV S.A. Neam] precum si 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

În temeiul art. 36, alin. (5), lit. a), precum [i art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1  Se modific\ [i se completeaz\ art. 1 din HCL 28/19.02.2010, care va avea urm\torul 

cuprins  „Se aprobă punerea la dispozi]ia proiectului „Extinderea [i reabilitarea infrastucturii de ap\ [i 
ap\ uzat\ `n jude]ul Neam]” a terenurilor [i cl\dirilor pentru urm\toarele obiective de investi]ii: 
 - Extinderea re]elei de alimentare cu ap\; 
 - Reabilitarea Sta]iei de pompare Pometea; 
 - Reabilitarea rezervoarelor Cetate [i Batalion; 
 - Reabilitarea capt\rii Lunca (inclusiv a sistemului de clorinare Lunca) 
 - Extinderea re]elei de canalizare; 
 - Construirea a 5 sta]ii de pompare [i a liniilor de presiune aferente pentru ape uzate; 
 - Extinderea Sta]iei de Epurare a Apelor Uzate”. 

Art. 2. Celelalte dispozi]ii ale HCL 28/2010 r\man neschimbate.  
Art.3 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Local al Ora[ului T`rgu Neam] vor duce la `ndeplinire 
prevederile prezentei hot\rari. 

Art.4 Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\rari 
institu]iilor [i persoanelor interesate. 
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Pre[edinte de [edin]\, 
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