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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
PROIECT 

HOTARÂRE 
privind numirea unei comisii de negociere si acordarea unui acord de principiu in vederea 

cumpărării  unui bun imobil casa de locuit si  teren in suprafata de 230 mp 
 

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. 12951/18.07.2016 inaintata  de Primarul orasului Tg 

Neamt si raportul de specialitate comun al Direcţiei Buget Contabilitate si Serviciului 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; 
HOTĂRĂSTE: 

Art.1:  (1) Se constituie comisia de negociere a preţului de cumpărare a unui imobil, casa de 
locuit si a terenului in suprafata de 230 mp teren, situat in Tg Neamt, str. Radu Teoharie, nr.10,          
( intravilan), în următoarea componenţă: 

1.  
            2. 
            3. 

 
 (2) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de către jr.Vasiliu Sofica Maria din cadrul 

Serviciului Juridic al Primariei orasului Tirgu Neamţ. 
 (3) 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. Se acorda avizul de principiu in vederea cumpararii unui bun imobil casa de locuit si  
teren in suprafata de 230 m, situat in Tg Neamt, str. Radu Teoharie, nr.10,( intravilan). 
            Art.4. 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. 12951/18.07.2016 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind numirea unei comisii de negociere si acordarea unui acord de principiu in vederea 

cumpărării  unui bun imobil casa de locuit si  teren in suprafata de 230 mp 
 

 
          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 ; 
         Prin adresa nr.12624 din 12.07.2016, domnii Miron Dumitru, Miron Gheorghe si 
Miron Maria,  ne aduc la cunostinta faptul ca intentioneaza sa vanda imobilul casa de 
locuit si terenul in suprafata de 230mp, situat in Tg Neamt, str. Radu Teoharie, nr.10,  
( intravilan). 
        Pentru initierea procedurii de cumparare a imobilului casa de locuit si teren in 
suprafata de 230m.p, 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 dezbatere Consiliului Local, 
prezentul proiect de hotarare;  
 
 

PRIMAR, 
 

                                                                   Harpa Vasilică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE 
SERVICIUL JURIDIC 
Nr.12951/18.07.2016 

Raport de specialitate 
privind numirea unei comisii de negociere si acordarea unui acord de principiu in vederea 

cumpărării  unui bun imobil casa de locuit si  teren in suprafata de 230 mp 
 

 
          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  imobil, casa de locuit si a terenului in suprafata de 230 mp teren, 
situat in Tg Neamt str. Radu Teoharie, nr.10, ( intravilan). 
          Terenul propus pentru cumparare este in prezent, proprietatea domnilor Miron 
Dumitru, Miron Gheorghe si Miron Maria. 
          Imobilul casa de locuit si terenul in suprafata de 230 mp, a fost atribuit prin 
Dispozitia Primarului Orasului Tirgu Neamt nr.1614 din 08.12.2008, restituit in natura 
conform Legii nr. 10/2001. 
          Terenul are urmatoarele date de identificare :  
 
           Terenul in suprafata totala de 230 mp este teren constructii, avand urmatoarele 
vecinatati: 
-N-str. Radu Teoharie; 
-E-Popa Lucretia; 
-S-SC. ,,CIBEIT” S.R.L. Tirgu Neamt; 
- V- C.I.T.O. oras Tirgu Neamt 
 
        Constructia atribuita este in suprafata construita de 118,23 mp si suprafata utila 
de 102.43 m.p., construita din lemn, pe fundatie din beton si acoperita cu tabla. Pe 
terenul atribuit mai exista o anexa gospodareasca  din lemn, in suprafata de 6.40 m.p.  
        Contravaloarea cheltuielilor pentru achizitionarea bunului imobil 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 a bunului imobil, 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 ; 
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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 dezbatere Consiliului Local prezentul proiect 
de hotarare ;  
 
 

DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE 
Ec. Iosub Ecaterina 

 
 
 
 

SERVICIUL JURIDIC 
 

 
                                                            Jr. Vasiliu Sofica Maria 


