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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţiei unui teren situat în Tg. Neamt, str. castanilor f.n . 
si desemnarea reprezentantului legal în vederea perfectării documentaţiei 

 
Consiliul local al orasului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Târgu Neamţ si Raportul de 

specialitate nr.14513 din 24.09.2014 al Biroului Buget Contabilitate  din cadrul Primăriei 
orasului Târgu Neamţ; 

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice si ale Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe 
anul 2014; 

Dispoziţiile art. 2 lit. c, art. 3 si art. 5 din OG nr. 119/1999 privind controlul intern 
si controlul financiar preventiv;  

HCL orasului Târgu Neamţ nr. 132/10.06.2014 prin care s-a aprobat rectificarea 
Bugetului local pe anul 2014; 

Publicaţia de vânzare nr. 670/02.06.2014 înregistrată la Primăria orasului Târgu 
Neamţ sub nr. 8701/02.06.2014 depusă de EUROINSOLV SPRL;  

Procesul verbal de adjudecare  nr. 780/01.07.2014 si scrisoarea de intentie (oferta) 
înregistrată cu nr. 8701/30.06.2014; 

Adresa nr. 1045/17.09.2014 înregistrată la Primăria orasului Târgu Neamţ sub nr. 
14166/17.09.2014;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 1 si ale art. 115 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare. 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
Art. 1. Se insuseste Raportul de evaluare, întocmit de Stangu Catalin – expert 

evaluator, a terenului în suprafaţă totală de 1800 mp, situat în oras Târgu Neamţ, str. 
Castanilor fn, proprietatea SC ACVATERM SA, prin lichidator EUROINSOLV SPRL 
Piatra Neamt. 

Art. 2.  (1) Se aprobă cumpărarea suprafeţei de1800 mp, situat în intravilanul 
orasului Târgu Neamţ, str. Castanilor fn, proprietatea SC ACVATERM SA, prin 
lichidator EUROINSOLV SPRL Piatra Neamţ, în vederea extinderii si modernizării 
Staţiei de epurare (care ocupă partial această suprafaţă). 
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 (2) Datele de identificare a terenului sunt prevăzute în Raportul de evaluare prevăzut la 
art. 1. 

(3) Se împuterniceste Primarul orasului Târgu Neamţ să semneze pentru si în numele 
Orasului Târgu Neamţ, contractul autentic de vânzare-cumpărare, precum si a celorlalte 
acte adiacente pentru inregistrarea imobilului în domeniul public al  orasului. 

(4) Taxele notariale si cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se  suportă 
de către EUROINSOLV SPRL Piatra Neamt. 

Art. 3. Terenul care face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun 
aparţinând domeniului public al orasului Târgu Neamţ.  

Art.4. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Direcţia Buget-Contabilitate 
si Serviciul Juridic din cadrul Primăriei orasului Târgu Neamţ va lua măsurile 
corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul orasului Târgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate, prin compartimentul 
Administraţie publică locală. 

 
Nr. 210 
Din 23.10.2014 

Presedinte desedinţă, 
Consilier: Burlacu Ion 

                                                                                                                               
Contrasemnează,                                                                                                                  
Secretar, 

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