
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 40000 mp 

aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ în două loturi şi diminuarea 
suprafeţei de teren dată în administrare Consiliului Judeţean Neamţ  

 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a 

Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr.525/1996, republicată 

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 
- Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.168/30.12.2009 privind  

aprobarea unui parteneriat, în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de 
Gestionare al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.183/10.10.2013 pentru 
darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a terenului pe care se află situat 
depozitul neconform de deşeuri Tîrgu Neamţ în vederea închiderii acestuia, aferent 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 

- Încheierea nr.1776/17.07.2014 a Oficiulu i de Cadastru şi Publicitate imobiliară 
Neamţ – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tîrgu Neamţ 

- Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlip ire 
 Ţinând cont de Expunerea de motive, precum şi a Raportului de specialitate al 
Serviciilor Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Juridic-Contencios administrativ, 
Administraţie publică din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate cu nr. 
11059 din 21.07.2014; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” şi alin.(5) lit.”a” şi „c”, ale art . 
45 alin.(3), şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 (1) Se aprobă dezmembrarea imobilu lui teren, proprietate publică a oraşului 
Tîrgu Neamţ, în suprafaţă de 40000 mp – număr cadastral 52000, în două loturi astfel: 

- Lot 1 având NCP 53968 în suprafaţă de 33500 mp 
- Lot 2 având NCP 53969 în suprafaţă de 6500 mp 

  (2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului identificat la Art.1 (1) din  
prezenta hotărâre, cu propunerile de dezlipire, constituie Anexa nr.1, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă modificarea suprafeţei de teren dată în administrare Consiliulu i 
Judeţean Neamţ, conform HCL Tîrgu Neamţ nr.183/10.10.2013, pe care se află situat 



depozitul neconform de deşeuri Tîrgu Neamţ, în vederea închiderii acestuia, pe durata 
execuţiei lucrărilor, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în  
Judeţul Neamţ, în sensul diminuării suprafeţei de teren date în administrare cu Lotul 2, adică 
de la 40000 mp la 33500 mp; 

Art.3. Mandatarea Primarului oraşului Tîrgu Neamţ, cu sprijinul serviciilor de 
specialitate, de a realiza toate demersurile legale necesare privind dezmembrarea, ridicarea de 
sarcini conform prevederilor Legii nr.7/1996 privind publicitatea imobiliară, precum şi 
pentru semnarea tuturor documentelor rezultate ca urmare a diminuării suprafeţei de teren 
date în administrare Consiliului Judeţean Neamţ. 

Art.4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Serviciul Juridic-Contencios 
administrativ – Compartiment Administraţie publică. 

 
Nr. 141 
Din 24.07.2014 

Preşedinte deşedinţă, 
Consilier: Barsan Valeriu 

               
 
 
                                                                                                                 Contrasemnează,  
                                                                                                                        Secretar, 
                                                                                                               jr. Laura Elena Maftei 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Total consilieri locali     19 
        Prezenti                
        Pentru                         
        Împotrivă                          
        Abtineri                         
 


