
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
  
Proiect                                    

HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea extinderii sediului ALOFM T`rgu 
Neam] 

 
Consiliul Local oras Tirgu Neamt, intrunit in [edin]a ordinar\; 
      Av^nd in vedere prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii — republicat\, a Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 
privind bunurile proprietate publică;   
      }in^nd cont de HCL nr. 67/27.08.2004,  HCL nr.66/29.02.2016 [i de adresa nr. 6442 
din data de 19.04.2017 din partea Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ 
Neam];    
       Luând act de expunerea de motive inaintat\ de Primarul ora[ului [i de Raportul de 
specialitate comun, ambele înregistrate sub nr. 8465/23.05.2017; 
      Av^nd `n vedere avizele comisiilor de specialitate ; 
      In temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin.(2) lit.c, alin. (5), art.45 alin.1 [i 3, 
art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica local\ republicat\, 
cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 
 

HOT|R|{TE: 
 
Art.1-Se acord\ avizul de principiu `n vederea extinderii sediului ALOFM T`rgu Neam] 
pentru suprafa]a de 58,70 mp propus\ a se construi, conform planului de situa]ie anexat. 
Art.2-Primarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura executarea prezentei hotarâri prin 
serviciile din aparatul de specialitate al Primarului Ora[ului Tirgu Neamt. 
Art.3-Secretarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotârâri tuturor 
institu]iilor [i persoanelor interesate. 

 
 

                                           Ini]iator, 
                                            Primar  
                                      Vasilic\ Harpa 

Avizat pentru legalitate 
Secretar oras, 

jr. Laura Elena Maftei                                                                  
                                                                                                                           

 
 



 
                                                                                                                         Aprob, 
                                                                                                                          Primar 

                                                                                                                                      Vasilic\ Harpa 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
Nr. 8465 din 23.05.2017  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea extinderii 
sediului ALOFM T`rgu Neam] 

 
  

 Prin HCL nr.67 din data de 27.08.2004, Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] a aprobat darea 
`n administrare a imobilului(cl\dire) `n suprafa]\ de 370,67 mp apar]in^nd domeniului public al 
ora[ului T`rgu Neam] c\tre Agen]ia Local\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ T`rgu Neam], pe durata 
existen]ei acestei institu]ii `n ora[ul T`rgu Neam]. 

Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ Neam] a solicitat Consiliului local, prin 
adresa nr.6442/19.04.2017, acordarea unui aviz de principiu `n vederea extinderii sediului ALOFM Tg. 
Neam].    
Av^nd `n vedere: 
-prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.215/2001 a Administra]iei publice locale,  potrivit c\ruia 
Consiliul local are iniţiativă [i hotără[te, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale; 
- prevederile art.36 alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001,potrivit c\ruia, Consiliul local are atribu]ii `n 
ceea ce prive[te administrarea domeniului public [i privat. 
- prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, conform c\ruia Consiliile locale [i consiliile 
judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome [i instituţiilor publice, să fie concesionate ori să 
fie închiriate.  
- prevederile art. 3 alin.1 litera ,,a’’ din Legea nr.51/1990 privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de 
construc]ii, potrivit c\ruia: 
Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor [i utilajelor tehnologice, 
pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea 
autorizaţiei de construire, precum si a reglementărilor privind proiectarea [i executarea construcţiilor, 
pentru:lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de 
destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum [i a instalaţiilor aferente acestora. 
           Conform planului de situa]ie `ntocmit de c\tre SC Catana Proiect SRL-J27/834/2006, suprafa]a 
propus\ a se construi, `n extinderea sediului ALOFM, este de 58,70 mp. 

Date fiind cele prezentate, v\ propunem spre analiz\ [i dezbatere prezentul proiect de hot\r^re. 
 

 

       Inspector superior,                    {ef serviciu UAT,        Comp.Adm.domeniului public [i privat 
         Ciprian Iovoaea                          Ing. Ion Rusu Insp. Geanina State 
 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
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Nr. 8465 din 23.05.2017  
 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
extinderii sediului ALOFM T`rgu Neam] 

 

 
 
Luând act de solicitarea Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ 

Neam], nr.6442/19.04.2017, de acordare a unui aviz de principiu `n vederea extinderii 

sediului ALOFM Tg. Neam].    

          Supun spre analiz\ [i dezbatere proiectul de hot\r^re privind acordarea unui aviz de 

principiu `n vederea extinderii sediului ALOFM T`rgu Neam], av^ndu-se `n vedere 

prevederile legale aplicabile. 

 
 
 

 

 

 

Primar , 

Vasilic\ Harpa 

 

 






