
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului pentru 

construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia   
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere adresa Companiei Judeţene Apa Serv S.A. nr. 8849 din 04.04.2017, înregistrată la 

Primăria Tg. Neamţ cu nr. 6188 din 10.04.1017 prin care solicită punerea la dispoziţia Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-
2020, a suprafeţelor de teren/imobile aferente investiţiilor prevăzute în Lista de investiţii prioritare 2014 – 
2020; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ 
înregistrate sub nr. 8215 din 18.05.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c”, lit. „d”, lit. „e”, ale art. 45 alin (3) şi ale art. 

115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii CL 4 – Extinderea sistemului de canalizare în 
aglomerările Târgu Neamţ, Bodeşti, Bălţăteşti, Grumăzeşti, Izvorul Muntelui, CL 7 - Extinderea 
sistemului de apă în sistemele S4 Tîrgu Neamţ, S20 Mănăstirea Neamţ, S9 Pipirig-Pluton-Stânca, S17 
Petru Vodă, S18 Poiana Teiului, S19 Paraul Fagului, în cadrul proiectului „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020”, teren 
identificat conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art.2. Obiectul de investiţii CL 4 – Extinderea sistemului de canalizare în aglomerările Târgu Neamţ, 
Bodeşti, Bălţăteşti, Grumăzeşti, Izvorul Muntelui, CL 7 - Extinderea sistemului de apă în sistemele S4 
Tîrgu Neamţ, S20 Mănăstirea Neamţ, S9 Pipirig-Pluton-Stânca, S17 Petru Vodă, S18 Poiana Teiului, 
S19 Paraul Fagului, aferent proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se 
află în domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ, teren disponibil exclusiv pentru realizarea 
obiectivului propus în proiect. 
Art.3. Dupa aprobarea Proiectului, prin Hotarare a Consiliului Local, terenurile prevazute in anex\ 
urmeaza a fi concesionate in baza Contractului de delegare catre Compania Apa Serv SA. 
Art.4. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte  Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ – Harpa Vasilică. 
Art.5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală. 
Nr.162 
din 30.05.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
                         Consilier local, Dron Vasile                                               

                                                                                                                                Contrasemnează, 
               Secretar oraş, 

                                        jr. Laura Elena Maftei 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:17 
Împotrivă: 
Abţineri: 


