
ROMÂNIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 
  

HOTĂRÂRE 
 

privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt” a terenurilor pentru 

extinderea noilor investitii aferente acestuia 
 

Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, ale legii nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apa se de canalizare 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
                   Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 5405 din 11.03.2015, înaintată de 
primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism 
din cadrul Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 
       Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
    În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’,art. 36 alin.(5) lit.,b,ale art.45 
alin (3) şi ale art. 115 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale 
republicata; 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE  
Art. 1.    Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt” a terenurilor pentru obiectivele de 
investitii si anume extinderi retele de apa , terenuri ce apartin domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt si sunt disponibile pentru realizarea obiectivelor propuse in 
proiect, prezentate in anexa 1. 
Art 2.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei 
oraşului  Tîrgu  Neamţ  şi  Biroul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  
ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art. 3.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  
prezentei hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul 
Administraţie Locală. 
 
 
 
 
 
                             Iniţiator , 
                                     Primar , 
                              Vasilică Harpa          Avizat legalitate, 
                                                                                                      Secretar  oraş , 
                                                                                              Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
Nr. 5405 din 11.03.2015    
                 
 
                                                                                                   APROB, 

Primar, 
  Vasilică Harpa 

 
                                                
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt” a terenurilor pentru 

extinderea noilor investitii aferente acestuia 
 
 

       Prin cererea adresată Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ de către  Compania 
Judeteana Apa Serv S.A,  înregistrată la noi sub nr. 2582/06.02.2015 , se solicită 
aprobarea extinderii de retele apa si apa uzata,  pe terenurile care se afla pe domeniul 
public al orasului Tirgu Neamt, terenuri diponibile pentru realizarea obiectivelor 
propuse in proiect. 
            Conform normelor legale prevazute de Legea nr.215/2001 privind  
administraţia publică locală, ale  Legii 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în 
construcţii , Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, si Legea 
nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apa de canalizare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
            Propunem spre aprobare  acordul Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ  
privind extinderea de retele apa pe strazile prevazute in anexa 1. 
                Faţă de cele prezentate vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.   
       
 

 
Şef Serviciu UAT, 

Ing. Rusu Ion 
 
 
 
 
 

Compartiment Planificare si Dezvoltare Locala 
Ing.Amihailesei Daniel 

 
                                          
                                                                      Întocmit, 
                   Serviciul Juridic,                Ing. Ciocoiu Camelia 
           Insp. Vasiliu Sofica Maria 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                       
                  str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
                urbanism@primariatgneamt.ro 
 
 

Nr. 5405 din 11.03.2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt” a terenurilor pentru 
extinderea noilor investitii aferente acestuia 

 
 

Luând act de adresa inaintata de  Compania Judeteana Apa Serv S.A,  
înregistrată la noi sub nr. 2582/06.02.2015, prin care ne solicită aprobarea 
extinderii de retele apa si apa uzata,  pe terenurile apartinand domeniului 
public al orasului Tirgu Neamt, diponibile pentru realizarea obiectivelor 

propuse in proiect, prezentate in anexa 1. 
Conform legilor în vigoare : Legea 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, Legea 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor în construcţii, Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală ,  

 şi cu avizul comisiilor de specialitate, dispun începerea demersurilor 
legale de aprobare a extinderii de retele apa si apa uzata,  pe terenurile 

apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt 
 
 
 

Iniţiator,                                                                                                                                          
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Anexa nr.1  la HCL             2015 



 
 
 
 
 
 
 
Retea APA – CANAL 
LISTA STRAZI LUNGIMI BRANSAMENTE 

RACORDURI 
1.STR.STEFAN CEL 
MARE 

3400 20 

2.FDT.VIEI 400 24 
3.STR.LUNCII 400 20 
4.STR. 1 DECEMBRIE 200 8 
5.STR.CETATII 130 3 
6.STR.GAROAFELOR 300 20 
7.STR.1 MAI 700 55 
8.STR.PANDURI 133 8 
9.STR.CRIZANTEMELOR 400 21 
10.STR.GRADINILOR 400 12 
11.STR.MIHAIL 
SADOVEANU 

300 7 

 
 
 


