
ROMANIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOT|RARE 
privind modificarea [i completarea anexelor 1 - 3 din HCL 58/2008 pentru aprobarea 

listei imobilelor în care funcţionează cabinetele medicale [i alte activit\]i conexe 
actului medical,  propuse pentru vânzare, conform O.U.G. nr. 68/2008 

  
Av^nd `n vedere prevederile art. 4 alin. 1 [i 2 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum [i a spaţiilor în care se desfă[oară activităţi conexe actului medical [i ale art. 123 alin. 1-2 din 
Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile 
ulterioare;  

 analiz^nd cererea doamnei dr. Baciu Mirela, Expunerea de motive `naintat\ de Primarul ora[ului 
T`rgu Neam], precum [i Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, ambele `nregistrate cu nr. 
24835 din 18.10.2010 ; 

`n temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, ale art. 36, alin. 2 lit. c [i d, art. 36, alin. 5 lit.b, art. 36, 
alin. 6 lit. a, pct. 3 [i ale ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, 
republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

 
HOT|R|{TE: 

Art. 1. Se aprobă modificarea [i completarea anexelor nr. 1 - 3 din HCL nr. 58/2008 pentru 
aprobarea listei imobilelor, proprietate privată a orasului T`rgu Neam], în care funcţionează cabinete 
medicale [i alte activit\]i conexe actului medical, concesionate conform H.G. nr. 884/2004, care pot 
face obiectul v^nzarii conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008. 

Art. 2. Anexele 1 - 3 modificate [i completate sunt anex\ la prezenta hot\r^re [i parte integrant\ 
a acesteia 

 Art. 3. Celelalte dispozi]ii ale HCL 58/2008 r\m^n neschimbate. 
 Art. 4. Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora[ului T`rgu 
Neam] va lua toate m\surile necesare `n vedrea aducerii la `ndeplinire a prevederilor prezentei  hot\r^ri. 

Art. 5. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\r^ri 
tuturor institu]iilor [i persoanelor interesate. 
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