
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind abrogarea poziţiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL nr. 217 din 27.06.2017 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 cu modificările ulterioare privind bunurile 

proprietate publică şi ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

Având în vedere solicitarea SC CIVITAS COM SRL nr. 860 din 13.10.2017 precum și 

prevederile actului constitutiv al acesteia aprobat prin HCL nr. 32 din 08.08.1997 privind aprobarea 

înfiinţării societăţii comerciale „CIVITAS COM” SRL Tg. Neamţ și modificat prin HCL nr. 20 din 

21.04.2000 și HCL nr. 87 din 27.12.2000; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, 

înregistrat sub nr. 20253 din 15.11.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c”, 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 abrogă poziţiile nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL nr. 67 din 29.02.2016 privind  

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, respectiv: 

- Poz. 183 – Clădire administrativă piaţă; 

- Poz. 184 – Clădire administrativă obor; 

- Poz. 185 – Clădire control sanitar obor; 

 
Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri de consiliu local privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 

 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Tîrgu Neamţ. 

 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
Iniţiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
                 CJ. Țuțu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 20253  DIN 15.11.2017  
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind abrogarea poziţiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL nr. 217 din 
27.06.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 
 

Prin adresa nr. 860 din 13.10.2017, înregistrată la Primăria Tg. Neamț cu nr. 17736 

din 13.10.2017, SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț solicită radiere din domeniul privat 

al orașului Tg. Neamț a imobilelor Clădire administrativă piată, clădire administrativă 

obor și clădire control sanitar obor, deoarece acestea constituie capital social in natură al 

societății. 

Având în vedere prevederile actului constitutiv al SC CIVITAS COM SRL aprobat 

prin HCL nr. 32 din 08.08.1997 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale 

„CIVITAS COM” SRL Tg. Neamţ și modificat prin HCL nr. 20 din 21.04.2000 și HCL 

nr. 87 din 27.12.2000, se observă că capitalul social al societății este format din capital 

în natură și capital în numerar. 

Capitalul social în natură este format din mai multe mijloace fixe printre care și 

Clădire administrativă piață, clădire administrativă obor și clădire control sanitar obor, 

mijloace fixe ce se regăsec și în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al 

orașului Tg. Neamț. 

Având în vedere cele prezentate mai sus inițiez proiectul de hotărâre privind 

abrogarea pozițiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL nr. 217 din 27.06.2017 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 

 
 

 

 
 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 APROB, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                           PRIMAR, 
NR. 20253 DIN 15.11.2017                     HARPA VASILICĂ 

                   
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind abrogarea poziţiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL nr. 217 din 27.06.2017 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Prin adresa nr. 860 din 13.10.2017, înregistrată la Primăria Tg. Neamț cu nr. 17736 

din 13.10.2017, SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț solicită radiere din domeniul privat 

al orașului Tg. Neamț a imobilelor Clădire administrativă piată, clădire administrativă 

obor și clădire control sanitar obor, deoarece acestea constituie capital social in natură al 

societății. 

Având în vedere prevederile actului constitutiv al SC CIVITAS COM SRL aprobat 

prin HCL nr. 32 din 08.08.1997 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale 

„CIVITAS COM” SRL Tg. Neamţ și modificat prin HCL nr. 20 din 21.04.2000 și HCL 

nr. 87 din 27.12.2000, se observă că capitalul social al societății este format din capital 

în natură și capital în numerar. 

Capitalul social în natură este format din mai multe mijloace fixe printre care și 

Clădire administrativă piață, clădire administrativă obor și clădire control sanitar obor, 

mijloace fixe ce se regăsec și în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al 

orașului Tg. Neamț la pozițiile 183, 184, 185. 

Facem mențiunea că Consiliul Local al orașului Tg. Neamț este acționar unic la SC 

CIVITAS COM SRL. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem spre analiză și avizare 

proiectul de hotărâre privind abrogarea pozițiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL 

nr. 217 din 27.06.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

 

 

 
   Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,           Direcția Buget Contabilitate, 
                    Ing. Amihăilesei Daniel                                                    Ec. Iosub Ecaterina 

 

 
Serviciul Juridic, 

Cj. Iovoaea Ciprian 
  


























