
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind  aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor 

imobile( teren si constructii),  apartinand domeniului public si privat  
al orasului Tirgu Neamt 

 
            Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere: prevederile art. 123 alin.(1) si alin.(2) ale Legii 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile art.1777 - 1823 din Noul Cod Civil;  prevederile art.14 alin.(1) si (2),art.15, art.16 
alin. (1)si (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
prevederile art.861 alin. (3) din Codul Civil; Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii; HCL nr.270/18.12.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic 
General  al orasului Tirgu Neamt; HCL nr.196/23.09.2016 privind aprobarea Registrului local 
al spatiilor verzi din orasul Tirgu Neamt; Legea nr.350/2001, actualizata , privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul; H.G nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general  de 
urbanism;  

  Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 18062 din 11.10.2016 înaintată de primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism din cadrul 
Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 
             Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
            În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’,art.36 alin.(5) lit.”b”,alin.9 , art.45(1)  din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
                                                           HOTĂRĂŞTE 
  
Art. 1. Se aprobă ,,Regulamentul privind închirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile 
(teren si constructii), aparţinând domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt”, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art 2.  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.3.  La data intrarii in vigoarea a prezentei hotatarari se abroga orice alte prevederi contrare. 
Art. 4.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 

 
Nr. 243 
din 29.11.2016 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: B\l]\tescu Vasile 

 
                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

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


