
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – 
mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi 

casarea acestora în condiţiile legii   
   

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: Adresa CJ Apa Serv SA Neamţ nr.  27610 din 02.09.2015, înregistrată la 

Primăria Tg. Neamţ cu nr. 18416 din 04.09.2015; Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, actualizată;  Prevederile art. 1, art. 2, art. 3 şi ale art. 4 din OG nr. 
112/2000 pentru reglementarea procesului de socatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. 
Neamţ înregistrate sub nr. 25203 din 14.12.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, ale art. 45 alin. (3) şi ale 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 aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ a 
bunurilor – mijloace fixe, date în concesiune către CJ APASERV SA Neamţ, prezentate în Anexă,  
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea lor în condiţiile legii. 
Art. 3.  Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ a 

bunurilor – mijloace fixe, prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 4.  Se mandatează conducerea CJ APASERV SA Neamţ pentru îndeplinirea tuturor 

formalităţilor legale da casare a bunurilor - mijloace fixe, prezentate în Anexă, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 
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