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HOTĂRÂRE 
 
Pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt  aprobat prin anexa 1 la HCL 84/22.04.2015 privind   scoaterea  
la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării  unei suprafete de teren de 4 mp  
,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt -  situata in incinta Colegiului 

Tehnic „Ion Creanga”,corp A1 -1         
 
 

          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
 
            Având în vedere prevederile art. 4 din Legea 213/1998 privind  bunurile 
proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 din Legea 
52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
      Ţinând cont de Expunerea de motive nr.10510 din 14.06.2015                                                                                                                                                                                               
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(1) şi (3) , ale art. 115 alin(1) si art 123 alin (1) si (2), din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale republicata; 
 
 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1.  Se aproba schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand domeniului 
public al orasului Tirgu Neamt, situata in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga” – 
de la Corp A1 la corp A3 – str. Marasesti, nr.175, conform anexei (Suprafata 
S1),parte integranta la prezenta.           
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 ,                                             Avizat legalitate, 
Primar ,                                                Secretar  oras, 

Vasilică Harpa                             jr.Laura Elena Maftei 
 
 
 



PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
Nr. 10510 din 14.05.2015 
 
 
 
 
                 APROB, 

Primar, 
     Vasilică 
Harpa 

 
                                                  
 
                                                  

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
Pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt  aprobat prin anexa 1 la HCL 84/22.04.2015 privind   scoaterea  
la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării  unei suprafete de teren de 4 mp  
,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt -  situata in incinta Colegiului 

Tehnic „Ion Creanga”,corp A1 -1         
 

 
 

           Urmare a  expunerii de motive a Domnului  Primar  nr.10510/14.05.2015                      
si a cererii inregistrate la sediul institutiei noastre cu numarul 9033/27.04.2015 , prin  
care Conducerea de la Colegiul Tehnic „Ion Creanga” cere schimbarea locatiei 
amplasarii chioscului in suprafata de 4 mp in vederea necesitatii respectarii 
normativelor ISU, si incadrarii acestuia intr-un singur modul . 
                  Astfel propunem schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt  aprobat prin anexa 1 la HCL 84/22.04.2015 
situata in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga” – de la Corp A1 la Corp A3  str. 
Marasesti, nr.175, conform anexei (Suprafata S1), parte integranta la prezenta . Ca 
urmare a schimbarii locatiei amplasarii chioscului, procedura de licitatie  care urma sa 
fie in data de 27.05.2015 , s-a anulat.           
        -avand  in  vedere  art.36 ,alin.(2) lit. c ,ale  art.36 alin.5, lit.b, ale art.45 alin. 3,  
din  Legea  215 /2001 a administratiei publice  locale – republicată ,se propune 
schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand domeniului public al orasului 
Tirgu Neamt  aprobat prin anexa 1 la HCL 84/22.04.2015, apartinand domeniului public 
al orasului Tirgu Neamt, situata in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga” –de la  
Corp A1- la Corp A3, str Marasesti, nr.175. 
    -Fata  de  cele  prezentate  va  rugam  sa  analizati  si  sa  dispuneti . 
 

Şef Serviciu UAT, 
Ing. Rusu Ion 

 
                                        
                                                                                      Întocmit, 
                            Serviciul Juridic,             Ing. Ciocoiu Camelia 
                       Insp. Vasiliu Sofica Maria 
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Nr. 10510 din 14.05.2015 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
Pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand domeniului public al 

orasului Tirgu Neamt  aprobat prin anexa 1 la HCL 84/22.04.2015 privind   
scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării  unei suprafete 

de teren de 4 mp  ,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt -  
situata in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”,corp A1 -1         

 
 
 
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 /1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii 215/ 2001 
privind administraţia publică locală, propun schimbarea locatiei 
suprafetei de 4 mp de la corp A1 la corp A3 , apartinand domeniului 
public al orasului Tirgu Neamt , aprobat prin anexa 1 la HCL 
84/22.04.2015, privind   scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  
vederea  concesionării  unei suprafete de teren de 4 mp  ,apartinand 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt -  situata in incinta Colegiului 
Tehnic „Ion Creanga”,corp A1-1,  str. Marasesti, nr.175, conform anexei 
(Suprafata S1), parte integranta la prezenta parte integranta la prezenta .           
        Prin urmare supun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 

 

Iniţiator,                                                                                                                 
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 

 
 


