
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară  a 

dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Oraşul Tîrgu Neamţ 
 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare; 
- Adresa nr. 11878 din 02.06.2015 a M inisterului pentru Societatea Informaţională,  prin S.C. 

Telekom România Comuniucations S.A; 
- Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Compartimentului Planificare şi 
Dezvoltare Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 13463 din 22.06.2015; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 alin 3 şi art. 115, alin.1, lit. b) din Legea nr.  

215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1.  Se atestă apartenenţa la domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ, a următoarei 
suprafeţe de teren: 

- teren aferent Căminului Cultural Blebea, S = 1036 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ,  
localitatea Blebea, str. Vânătorului. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate, în favoarea UAT 
Oraşul Tîrgu Neamţ a suprafeţei de teren prevăzute la art. 1;   

Art. 3.  Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine,  va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală,  
Autoritate Tutelară. 
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Presedinte de sedinta, 
                        Consilier: Stoica Mihai Doru 
 

                         Contrasemneaza,  
                  Secretar oras, 

                   jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 


