
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ şi acordarea unui 

aviz de principiu în vederea vânzării unei suprafeţe de teren 
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Adresa LIDL ROMÂNIA Societate în comandită, înregistrată sub nr. 21736 din 08.12.2016, prin 

care îşi manifestă intenţia de a achiziţiona terenul intravilan situat în Tg. Neamţ, bdl. Mihai 
Eminescu nr. 14, în suprafaţă de 7839 mp.  

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Juridic - Contencios şi al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare 
Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 7556 din 09.05.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi alin. (5) lit. „c”, ale art. 45 alin. (3) şi ale 
art. 115 alin. (1) lit. „b” şi ale art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ în domeniul privat al 

oraşului Tîrgu Neamţ a terenului în suprafaţă de 7839 mp, situat în intravilan oraş Tg. Neamţ, b-dul 
Mihai Eminescu, Nr. 14, jud. Neamţ, identificat prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului 
cu nr. cadastral 55050, ce constituie Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se acordă avizul de principiu în vederea vânzării suprafeţei de teren menţionate la art. 1.  
         Art.3. Serviciul Juridic–Contencios, Administraţie publică locală, Compartimentul 
Administrarea Domeniului public si privat din cadrul Primăriei orasului Tg. Neamţ vor lua măsurile 
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală. 
Nr.150 
din 11.05.2017  

Presedinte de sedinţă, 
Consilier local, Dron Vasile 

                                      
                                                                                                   Contrasemnează, 
                               Secretar oras, 

                                    jr. Laura Elena Maftei 
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