
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
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 alin.1 si 5,  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.  MARIAN MIHAELA 
            2.  TROFIN GHEORGHE 
            3.    BURUIAN| MIHAI 

(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. 
Nr. 222 

din 25.11.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Turluianu Daniel Ni]\ 

                         Contrasemneaz\,  

                  Secretar oras, 

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


