
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt 
 

          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
    Avand in vedere prevederile: Legii nr.213/1998 prvind bunurile  proprietatea publica; art. 874 din Noul 
Cod Civil; adresa nr.15975/07.09.2016 a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Neamt; 
   Vazand Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate nr. 
18627 din 19.10.2016 al Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Inspectoratul de Jandarmi 
Judetean Neamt; 
    Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
    In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE  
Art. 1. (1) Se aproba darea in folosinta gratuita, catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt, a spatiului 
situat in orasul Tiru Neamt, B-dul Stefan cel Mare nr.48, in suprafata de 17,40 mp,  ce apartine domeniului 
public al orasului Tirgu Neamt. 
 (2) Datele de identificare ale spatiului ce se da in folosinta gratuita sunt prevazute in anexa, ce face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
(3) In spatiul ce se da in folosinta gratuita isi va desfasura activitatea Plutonul 2 Jandarmi Tirgu Neamt. 

(4) Finantarea cheltuielilor de intretinere, reparatii curente ale spatiului acordat in folosinta gratuita, precum 
si cele aferente utilitatilor se suporta de catre beneficiar. Art. 2.  Durata darii in folosinta gratuita, catre 
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt, a spatiului mentionat la art.1 este pe  perioada de 15 ani cu 
posibilitate de prelungire pentru o perioada  egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala. 
Art.3. Se interzice beneficiarului, sub sanctiunea incetarii de indata a folosintei gratuite, utilizarea spatiului 
in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta hotarare, precum si inchirierea, concesionarea ori efectuarea 
altor acte de dispozitii.  
Art.4. Predarea — primirea spatiului prevazut in anexa se va face pe baza de protocol, intocmit intre partile 
interesate, in termen de 15 zile de la adoptarea hotararii. 
 Art 5.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  Neamţ  şi  
Serviciul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  
hotărâri . 
Art. 6.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei hotărâri  
instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 

 
Nr. 221 
din 27.10.2016 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Bistricianu Ciprian 

 
                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti             18 
        Pentru               18        
        Împotrivă           -               
       Abtineri               -         
 


