ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 320 mp teren aparţinând
domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ către E ON MOLDOVA
Distribuţie SA
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ ;
Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică si regimul juridic al acesteia, art.15(e) din Legea 50 /1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
art.46 alin.5 si art.124 din Legea 215/2001 cu modificările si completătile ulterioare, art.12 si
art. 14 din Legea Energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012;
Ţinând cont de Expunerea de motive nr.19218 / 11.12.2013, înaintată de Primarul
orasului Tîrgu Neamţ si de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ;
În temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit,,c’’,art.45 alin.3 din Legea 215/ 2001 a
administraţiei publice locale , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE :
Art.1.(1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către E.ON Moldova Distribuţie SA a unui
teren în suprafaţă de 320 mp aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ din
strada Daciei si Drum exploatare în vederea extinderii reţelei electrice, precum si acordul
privind accesul personalului de exploatare pentru intervenţii si întreţinere al SC E.ON
Moldova SA – CR Piatra Neamţ;
(2) Darea în folosinţă gratuită a terenului prevăzut la alin.1 se face pe perioada
existenţei construcţiei;
Art. 2. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orasului
Tîrgu Neamţ si Biroul Juridic vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .
Art. 3. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate
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