
 

 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
HOTĂRÂRE  

privind  schimbarea destinaţiei imobilului  
din str. Cuza – Vodă nr. 42 Tîrgu Neamţ în locuinţă socială 

 
              Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 

Luând act de: Referatul nr. 901/19.01.2018 a Comisiei de constatare pentru îndeplinirea 
condiţiilor în vederea transformării unor imobile  ce aparţin domeniului privat al oraşului în locuinţe 
sociale, numită prin Dispoziţia primarului nr. 9/11.01.2018; 

HCL nr. 217/27.06.2017 anexa 1 poziţia 156 privind domeniul privat al oraşului Tg. Neamţ; 
              Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 993/22.01.2018 înaintată de Primarul Oraşului Tirgu 
Neamt prin care se propune schimbarea destinaţiei imobilului din Tg. Neamţ str. Cuza – Vodă nr. 42 din 
spaţiu comercial de tip economat în locuinţă socială, si Raportul de specialitate nr. 995/22.01.2018 
comun al Serviciului Juridic – Contencios şi al Compartimentului Administrarea Domeniului public şi 
privat al oraşului; 
               Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, art. 38 alin. 3, art. 39, 
art. 41; 

 Conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale alin. (6) lit. a) pct. 17 
coroborat cu lit. e),  ale art. 119 şi art.120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
             Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
             In temeiul art. 45 alin. (3) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se aproba schimbarea destinaţiei imobilului din Tg. Neamţ, str. Cuza-Vodă nr. 42 ( în 
suprafaţă de 54 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului), din spaţiu cu destinaţia de magazin 
economat în spaţiu cu destinaţia de locuinţă socială. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al oraşului în domeniul public al oraşului al 
imobilului din str.  Cuza-Vodă nr. 42 ( în suprafaţă de 54 mp) Tg. Neamţ, având destinaţia de locuinţă 
socială. 

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Dezvoltare Locală, 
Compartimentul Fond Locativ. 

Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate.   

       Nr. 8 
       din  31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                               Secretar oraş,  
                                                                         Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:18 
Pentru:18 
Împotrivă: 
Abtineri:      
 


