
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

    HOTARÂRE 
pivind numirea unei comisii de negociere directa si acordarea unui aviz de principiu in vederea 

cumpărării  unei suprafeţe de teren 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamţ; 
Având în vedere prevederile legii 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale 

cu modificările [i completările ulterioare, ale Noului Cod de procedură civilă;  
Publicaţia de vânzare nr.1/20.12.2016 înregistrată sub nr. 22571/23.12.2016 si Procesului 

– verbal nr. 3/17.01.2017, înregistrat sub nr. 1196/25.01.2017 a BEJ Mihăilă Gigel; 
           Publicaţia de vânzare nr.2/17.02.2017 înregistrată sub nr. 2726/20.02.2017 si Procesului – 
verbal nr. 4/16.03.2017, înregistrat sub nr. 4778/21.03.2017 a BEJ Mihăilă Gigel; 
           Publicaţia de vânzare nr.3/16.03.2017 înregistrată sub nr. 4804/21.03.2017  si Procesului – 
verbal nr. 5/13.04.2017, înregistrat sub nr. 6837/25.04.2017 a BEJ Mihăilă Gigel; 
           Publicaţia de vânzare nr.4/25.04.2017 înregistrată sub nr. 6837/25.04.2017. 
           Examinând expunerea de motive inaintata  de Primarul orasului Tg. Neamt si Raportul de 
specialitate comun al Direcţiei Buget Contabilitate si Serviciului Juridic - Contencios din cadrul 
Primariei orasului Tg Neamt, ambele înregistrate sub nr. 7540/08.05.2017; 

Luand act de avizele  comisiilor de specialitate si de procesul verbal al comisiei de 
validare nr.203/11.05.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3,  ale art. 123 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
Art.1. Se aproba constituirea comisiei de negociere directa in vederea cumpărării  unei suprafeţe 
de teren intravilan, situat in Tg Neamt, Punct Pârâul Ursului – str. Profesor Grigore Ungureanu, 
jud. Neamţ, în suprafaţă de 12048,00 mp. 
Art.2. Se acordă avizul de principiu in vederea cumpararii, prin negociere, a bunului imobil teren 
intravilan, situat in Tg Neamt, Punct Pârâul Ursului – str. Profesor Grigore Ungureanu, jud. 
Neamţ, în suprafaţă de 12048,00 mp. 
Art.3. Serviciul Juridic – Contencios, Administraţie publică locală, din cadrul Primăriei orasului 
Tg. Neamţ va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
Art.4. Secretarul orasului Tg Neamt va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si 
instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administratie Publica Locala. 
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Presedinte de sedinţă, 
Consilier local, Dron Vasile                                     

                                                                                                   Contrasemnează, 
                               Secretar oras, 
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