
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
                                                             HOTĂRÂRE 
 

privind  concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 8 mp apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

 
          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere prevederile art. 15 lit. e ale Legii 50/ 1991 privind autorizarea 
lucrărilor în construcţii; art 10 alin 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia; 
      Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 2729 din 20.02.2018 înaintată de primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism nr. 2731 din 
20.02.2018 din cadrul Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 
       Ţinând cont de  lipsa avizelor   comisiilor de specialitate ; 
        În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’, art.36 alin.(5) lit.”b”ale art.45 alin (3), 
ale art. 115 alin(1) lit.”b” si art 123 alin (1)  si (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
                                                               HOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1.  In temeiul art.44 alin.(1) din L nr.215/2001 si al  prev. art.61 alin.(1) din 
Regulamentul de organizare şi funcționare  al Consiliului local al Oraşului Tg.Neamț,s-a 
hotãrât amânarea dezbaterii Proiectului de hotãrâre la prima şedințã , datã pânã la care 
Comisia de  de specialitate nr.2 – Organizare si dezvoltare urbanistica,realizarea lucrarilor 
publice,protectia mediului si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura sã 
analizeze situația de la fața locului şi sã hotãrascã cu privire la acordarea/neacordarea 
avizului. 
 
Art. 2.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  
Tîrgu  Neamţ  şi  Comisia de  de specialitate nr.2 – Organizare si dezvoltare 
urbanistica,realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura va duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri. 
 
Art. 3.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
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 Din 27.02.2018 
 
                                Peşedinte de şedințã, 
                              Consilier local,Ilie Vițelaru 
 
                                                                                                 Contrasemneazã 
                                                                                                   Secretar  oras, 
                                                                                                  cons. jr.Tutu Ion 
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