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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea vânzarii directe a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al oraşului Tîrgu 
Neamţ, situat în Str. Panazol, nr. 2, în suprafațã de 360 mp din care 221 mp suprafațã construitã, cãtre S.C. 

TESS.S.R.L. şi aprobarea acordării unei servituți de trecere pe o suprafața de 34 mp 

        Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamț; 
          Tinand cont de adresa inregistrata la Primaria orasului Tirgu Neamt cu nr. 22367/19.12.2016 si de 
cererea S.C. TESS.S.R.L., înregistrată la Primăria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 10538/26.06.2017, prin care 
solicită acordarea unui drept de servitute de trecere pe un teren proprietatea Orasului Tirgu Neamt; 

 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. ,,b” coroborat cu art. 123 alin. (1), alin. (3) din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Luand act de prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, actualizata; 
Contractului de concesiune nr. 28/01.11.2005, incheiat intre Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt si 
Hanganu Gelu Cristian; 

HCL nr. 67/29.02.2016 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Tirgu 
Neamt (pozitia 58); 

HCL nr. 104/30.03.2017 privind aprobarea  Regulamentului 
privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 

HCL nr.134/27.04.2017 privind constituirea Comisiei de vanzare a bunurilor imobile 
apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt si acordarea unui aviz de principiu in vederea 
vanzarii unui bun imobil, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. 22 
Decembrie, bl. M15, nr.3, parter; 
         HCL nr. 135/27.04.2017 privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui 
teren, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situate in Str. Panazol, nr. 2A, in 
suprafata de 360 mp din care 263 mp suprafata construita; 
         Dispozitia nr. 543/23.06.2017 privind numirea comisiei de vanzare a bunurilor imobile 
apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt;  
         Procesul-verbal inregistrat cu nr.17868/16.10.2017 al comisiei numite prin Dispozitia nr. 
543/23.06.2017; 
         Examinând expunerea de motive nr. 20288/15.11.2017 inaintata  de Primarul orasului Tg 
Neamt si Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul Primariei orasului Tg Neamt; 
 Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamţ. 
         In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,c”, art. 45 alin. (3) coroborat cu prevederile art. 115 
alin. (1), lit. ,,b”  si art. 117 (a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
 
Art.1. Se însuseşte Raportul de evaluare întocmit de cãtre Evaluator imobiliare şi bunuri mobile , 
ing.Vulpe I. Stefan, pentru proprietatea imobiliarã compusã din teren cu suprafațã de 360 mp pe care 
se aflã o construcție care este proprietatea S.C TESS SRL Tg. Neamț cu suprafațã construitã de 221 
mp, situtã în or. Tîrgu Neamț, strada Panazol, nr. 2, județul Neamț, la valoarea de 36.700,00 lei (prețul 
nu include TVA). 
            Datele de identificare ale imobilului sunt cele  menționate în Raportul de evaluare, anexa nr. 1. 
Art.2.  Se aprobã  vânzarea directã  bunului  imobil, prezentat la art.1,aparținand domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamț, situat în Str. Panazol, nr. 2, în suprafațã de 360 mp din care 221 mp suprafațã 
construitã, catre S.C. TESS.S.R.L. la prețul  stabilit prin Raportul de evaluare, respectiv  suma de 
36.700,00 lei . (prețul nu include TVA). 
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Art.3. Se imputerniceşte primarul Oraşului Tîrgu Neamț sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare 
între Oraşul Tîrgu Neamț şi S.C. TESS SRL. 
          Contractul de concesiune nr. 28/01.11.2005 se va rezilia cu data semnãrii contractului de 
vânzare-cumpãrare. 
Art.4. Modalitatea de plata a prețului: suma totalã reprezentand contravaloarea terenului se va plãti 
într-un cont indicat de vânzator, la momentulul perfectãrii contractului de vânzare-cumpãrare sau,la 
aceeaşi datã, la casieria Primãriei Oraşului Tîrgu Neamț. 
Art.5. Taxele notariale, cele privind înscrierea imobilului în Cartea funciarã şi contravaloarea 
Raportului de evaluare (800 de lei) vor fi suportate de cãtre cumpãrator, fãrã a fi deduse din prețul de 
vânzare al imobilului. 
Art.6 (1) Se aprobã instituirea unei servituți de trecere asupra imobilului – teren proprietate publicã a 
Oraşului Tîrgu Neamț,fond aservit, în suprafațã de 34 mp, în favoarea imobilului cu numãr cadastral 
50977, ca fond dominant, ambele situate în Oraşul Tîrgu Neamț, strada Panazol, pentru suma de 2 lei 
mp/an. Aceasta sumã se va putea reactualiza conform hotãrârilor ulterioare ale Consiliului local . 
             (2) Terenul in suprafațã de 34 mp, mai sus menționat este identificat conform  anexei nr.2 la 
prezenta hotãrâre. 
             (3) Pe  terenul în suprafațã de 34 mp se va realiza trecerea spre imobilul situat în strada 
Panazol, nr. 2 ,aceasta fiind calea cea mai scurtã, respectiv locul prin care  va  fi afect, în cea mai micã 
mãsurã, proprietarul fondului aservit, Oraşul Tîrgu Neamț,  . 
             (4) Proprietarul fondului dominant, S.C. TESS.S.R.L., se va folosi de servitute numai cu 
respectarea prevederilor legale în materie şi a actului de constituire a dreptului de servitute. 
             (5) Stingerea dreptului de servitute se va face în condiţiile prevăzute de Codul civil.  
             (6) Se dispune notarea în cartea funciară a servituți de trecere constituit prin art. 6.1 al 
prezentei. 
Art.7. Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului şi Serviciul juridic din cadrul Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
Art.8. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr._330 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 
Prezenţi: 
Pentru: 
Împotrivă: 
Abţineri:     
 


