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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
PROIECT 

HOTARÂRE 
privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării  unui teren 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamţ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica. 
Examinând expunerea de motive nr. 20802/16.10.2015 inaintata  de Primarul orasului Tg 

Neamt si raportul de specialitate comun al Direcţiei Buget Contabilitate si Serviciul Juridic din 
cadrul Primariei orasului Tg Neamt. 

Luand act de avizele  comisiilor de specialitate; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c ,art.45,  ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările i completările ulterioare; 
HOTĂRĂTE: 

Art.1:  (1) Se constituie comisia de negociere a preţului de cumpărare a terenului in suprafata 
de 5400 mp teren, situat in Tg Neamt str. Castanilor punct Poiana Rusului ( intravilan) inscris in 
Cartea Funciara nr.52283 , în următoarea componenţă: 

1. ____________________________ 
            2.  _____________________________ 
            3.    ____________________________ 

 
(2) Datele de identificare ale suprafeţelor de teren de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de către jr.Vasiliu Sofica din cadrul 

Serviciului Juridic al Primariei orasului Tirgu Neamţ. 
(4) Atributiile comisiei de negociere  sunt urmatoarele: 
a) analizeaza oferta depusa  
b) negociaza pretul in baza raportului de evaluare a terenului intocmit in conditiile legii prin 

grija Biroului Achizitii 
c) intocmeste procesul verbal de negociere  
d) transmite catre Directia Buget- contabilitate si Serviciul Juridic procesul verbal de 

negociere in vederea initierii proiectului de hotarare. 
Art.2: Raportul de evaluare si procesul verbal de negociere se supun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului Local. 
Art.3: Secretarul orasului Tg Neamt va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si 

instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administratie Publica Locala. 
 
 

                                        Initiator, 
                                         Primar, 
                                   Harpa Vasilica 
 

           Avizat legalitate,  
                         Secretar oras, 

                                                                                                  jr. Laura Elena Maftei 
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ROMANIA  
JUDETUL NEAMT 
ORASUL TIRGU NEAMT   
PRIMAR  
Nr. 20802/16.10.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La  Proiectul de hotarare privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării  unui 

teren 
 

 
 
         In conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.c) si tinand cont de prevedrile 
cuprinse in art. 123, alin (1) din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local hotaraste 
cu privire la cumpararea unor bunuri de interes local, in conditiile legii ; 
         Avand in vedere  adresa nr.68 din 16.10.2015 a domnului Florea I. Vasile, prin 
care ne aduce la cunostinta faptul ca intentioneaza sa vanda terenul situat in Str. 
Castanilor, punct Poiana Rusului, cu numar cadastral 52883; 
       Tinand cont de faptul ca terenul respectiv a facut obiectul Contractului de 
comodat nr. 2872 din 01.09.2014 si a Contractului de inchiriere nr.2002 din 
26.05.2015, incheiat cu S.C. ECO TG S.R.L.; 
       Avand in vedere adresa  S.C. ECO TG S.R.L., inregistrata la Institutia noastra cu 
nr. 19219 din 18.09.2015, prin care ne sunt aduse la cunostinta motivele pentru care 
societatea are nevoie de terenul respectiv, consideram oportuna achizitionarea acestui 
teren. 
        Pentru initierea procedurii de cumparare a terenului propun constituirea unei 
comisii de negociere a pretului de cumparare din care sa faca parte ca membri, 
consilieri din cadrul Consiliului Local. Pretul de cumparare va fi negociat in baza unui 
raport de evaluare a terenului intocmit in conditiile legii ;  
       Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local, 
prezentul proiect de hotarare;  
 
 

PRIMAR, 
 

                                                                   Harpa Vasilica 
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PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE                                                       Aprob 
SERVICIUL JURIDIC                                                                                    Primar 
Nr. 20802/16.10.2015                                                                                   Harpa Vasilic\ 
 

Raport de specialitate 
La Proiectul de hotarare privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării  unui 

teren 
 
          Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art.36, alin.(2), lit.c) si tinand cont de 
prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliile Locale hotarasc cu privire la cumpararea unor 
bunuri de interes local, in conditiile legii ;  
Directia Buget-Contabilitate si Serviciul Juridic din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt 
analizeaza si propune  numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării  unui teren in 
suprafata de 5400 mp, situat in Str. Castanilor, punct Poiana Rusului, cu numar cadastral 52883, in 
vederea  ;  
          Terenul propus pentru cumparare este in prezent, conform certificatului de mostenit nr.48 din 
28 iulie 2014 proprietatea: 
-Florea Vasile; 
-Mosor Marieana; 
-Diaconu Mihaiela; 
-Florea Vasile. 
          Terenul este inscris in Cartea Funciara nr.52883 a orasului Tg. Neamt, nr. 
cadastral/nr.topografic-52883. Acesta a fost dobandit de catre defunct Florea Ecaterina in timpul 
casatoriei cu sotul supravietuitor, Florea Vasile, cu aporturi egale, conform contractului de vanzare 
cumparare autentificat sub nr.832/02.06.1999 la BNP Teodorescu Haralambie. 
          Terenul are urmatoarele date de identificare :  
          Numar cadastral : 52883, inscris in cartea funciara 52883 UAT Tirgu Neamt; 
          Descrierea imobilului: teren arabil, imprejmuit partial cu gard  de beton, restul fiind 
neimprejmuit; 
           Din extrasul de carte funciara din 10.12.2013 reiese ca terenul nu are sarcini ;  
          Contravaloarea cheltuielilor pentru achizitionarea terenului se va face din sume de la bugetul 
local . 
          Pentru initierea procedurii de cumparare a terenului se propune constituirea unei comisii de 
negociere a pretului de cumpararea suprafetei de teren, din care sa faca parte 3 consilieri locali . 
         Atributiile comisiei de negociere sunt urmatoarele :  
1.– analizeaza oferta depusa  
2.– negociaza pretul in baza raportului de evaluare a terenului intocmit in conditiile legii  
3.– intocmeste procesul – verbal de negociere  
4.– transmite catre Directia Buget-Contabilitate si Serviciul  Juridic, procesul – verbal de negociere 
in vederea initierii proiectului de hotarare ;  
        Raportul de evaluare si procesul verbal de negociere se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 
Local al orasului Tirgu Neamt ;  
        Fata de cele prezentate supun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotarare ;  
 
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE                                             SERVICIUL JURIDIC 
Ec. Tanasa Carmen                                                                           Jr. Vasiliu Sofica Maria 
 


