
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea componentei Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie, 

aprobată prin HCL nr. 28/27.02.2014 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, având în vedere:
- Prevederile art.49 din Ordonanţa nr.26/2000, actualizată cu privire la asociaţii şi fundaţii;

- HCL nr. 28/27.02.2014 privind constituirea Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie,
modificată prin HCL nr. 26/27.02.2015;

- HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor  consilierilor  locali  şi  HCL  nr.
121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit; 

- Analizând Expunerea de motive şi Referatul de specialitate a Serviciului Juridic - Contencios
Administrativ, Administraţie publică locala, ambele înregistrate cu nr. 12365/07.07.2016 prin care se
propune aprobarea componenţei Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 şi 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se modifică art. 1 din HCL nr. 28/27.02.2014 privind componenţa Comisiei mixte pentru
spaţii cu altă destinaţie, modificată prin HCL nr. 26/27.02.2015, conform anexei la prezenta.

Art. 2. Celelalte prevederi rămân neschimbate.
Art. 3.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va 

comunica tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică 
locală.
                                                                           

   Iniţiator
Primar

Harpa Vasilică
                                                                                                                         

Avizat pentru legalitate,
                    Secretar oraş Tîrgu Neamţ
                          jr. Laura-Elena Maftei



ANEXĂ LA HCL NR. _________DIN_________________________

Componenţa Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie

Preşedinte: Apopei Vasile - Viceprimarul oraşului Tîrgu Neamţ
Membri:

- TANASĂ CARMEN - Direcţia Buget-Contabilitate
- TUTU ION - Serviciul Juridic-Contencios administrativ
- RUSU ION - Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului
- ROTARU-POPA MIHAELA - Comunicare şi Relaţii Publice
- DURBACĂ SORIN-VICTOR - Birou Investiţii
- AMIHĂILESEI CONSTANTIN-DANIEL - Planificare şi Dezvoltare locală
- CURCĂ GABRIEL- Direcţia Venituri-Impozite şi taxe
- __________________________, consilier local
- __________________________, consilier local
- __________________________, consilier local



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ AVIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS ADMINISTRATIV             PRIMAR
Nr. 12365/07.07.2016                                  Harpa Vasilică
 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea componentei Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie, aprobată

prin HCL nr. 28/27.02.2014 

Având în vedere prevederile:
-  HCL nr.  120/24.06.2016 privind  validarea  mandatelor  consilierilor  locali  şi  ale  HCL nr.

121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;
- HCL  nr.  28/27.02.2014  privind  constituirea  Comisiei  mixte  pentru  spaţii  cu  altă  destinaţie,

modificată prin HCL nr. 26/27.02.2015; 
- Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, art.

49 (1)Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul
prezentei ordonanţe prin:
a)punerea la  dispoziţia  acestora, în  funcţie  de posibilităţi,  a unor spaţii pentru sedii,  în  condiţiile
legii;
b)atribuirea,  în  funcţie  de  posibilităţi,  a  unor  terenuri în  scopul  ridicării  de construcţii  necesare
desfăşurării activităţii lor.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor
prevăzute  la  alin.  (1).  Listele  de  prioritate  se  realizează  pe  baza  unor  proceduri  de  evaluare
cuprinzând  în  mod  explicit  criteriile  folosite.  Autorităţile  au  obligaţia  de  a  face  publice  aceste
proceduri înainte de utilizarea lor.

 Propunem  spre  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  componentei
Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie.

                                                                         

    
                       Serviciul Juridic Contencios,                                       
                         Cons.jr. Iftode Oana Maria                                               



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
                         PRIMAR
Nr. 12365/07.07.2016
 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind 
modificarea componentei Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie 

aprobată prin in HCL. nr. 28/27.02.2014

Văzând:
- Prevederile art.49 din Ordonanţa nr.26/2000, actualizată cu privire la asociaţii şi fundaţii;
- HCL. nr. 28/27.02.2014 privind constituirea Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie, a

cărei componenţă a fost modificată prin HCL nr. 26/27.02.2015;
- HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor  consilierilor  locali  şi  HCL  nr.

121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit; 
Propunem  spre  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  componentei

Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie, în forma prezentată.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ


