
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

             HOTĂRÂRE 
 

privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice [i  juridice a unor suprafeţe de teren situate în 
intravilanul  oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36  din Legea 18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ;  
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată şi modificată prin Legea nr. 

247/2005 cât şi a Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor 
pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Asupra Terenurilor nr. 515/21.01.1997, art. 17 alin.1 si 2, şi examinând propunerea  înaintată de către 
Serviciul Fond Funciar- Registru Agricol din cadrul aparatului propriu al Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, 
precum şi avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ;  

Avînd în vedere Expunerea de motive nr. 20882 din 21.11. 2016, înaintată de Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ; Raportul de specialitate nr. 20882 din 21.11. 2016 al Serviciului Fond Funciar-Registru 
Agricol din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit.“c” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

  Art.1. Avizează propunerile privind atribuirea în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor şi proprietari ai locuinţelor, a suprafeţelor de teren aferente acestora, situate în 
intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 2. Biroul Fond Funciar-Registru Agricol din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate 
măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
     Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 
Nr. 252 
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                        
 


