
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTĂRÂRE 

privind darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat al 
Orasului Tirgu Neamt catre Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt din 

subordinea Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt  
 
        Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
        Avand în vedere prevederilor art.3-(4) din Legea nr.213/1998  privind proprietatea publica si regimul 
juridic al  acesteia, ale art.861-(3), art.867-870 din Codul Civil; 
       Tinand cont de HCL nr.151 din 08.07.2015 privind infiintarea serviciului public de asistenta sociala, 
institutie publica avand personalitate juridica, aflata  in subordinea Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt, denumita Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt ; 
       Luand act de referatul Directiei Buget - Contabilitate nr. 20623 din 14.10.2015, prin care se solicita  un 
punct de vedere legal referitor la bunurile  prevazute in HCL nr.151 din 08.07.2015, art.7 si raspunsul primit 
din partea Serviciului Juridic, inregistrat cu nr.21126/21.10.2015;  
       Avand in vedere HCL nr. 33 din 27.02.2015 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt si HCL nr. 34 din 27.02.2015 privind insusirea inventarului 
bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Tirgu Neamt; 
        Tinand cont de Expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Juridic si Directiei Buget - Contabilitate,  ambele inregistrate cu numarul 
21245 din 21.10.2015; 

         Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Tîrgu Neamţ; 
          În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”c”, alin. (5) lit. “a”,  coroborat cu art.45 alin.3, art.123 din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  

HOTARASTE: 
Art.1.  Se aproba darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat al Orasului Tirgu 
Neamt catre Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt din subordinea Consiliului Local al 
Orasului Tirgu Neamt , conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari; 
Art.2. Se aproba modelul de Contract de dare in administrare incheiat intre Orasul Tirgu Neamt si  
Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt din subordinea Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotarari; 
Art.3. Se imputerniceste Primarul Orasului Tirgu Neamt sa semneze Contractul de dare in administrare in 
numele Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt. 
Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare.  
 Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor 
si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie  locala.   
 
Nr. 218 

din 29.10.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Trofin Gheorghe 

                           Contrasemneaz\,  

                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti       17    
        Pentru           17         
        Împotrivă                          
       Abtineri                        
 


