
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017 
   

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile:  
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale prevederilor 
art. 119, art. 121 şi art. 122 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017; 

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 5484 mp; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 2965 din 

23.02.2018 şi Raportul de specialitate comun al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritorilului şi al 
Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 2967 din 
23.02.2018; 

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 aprobă modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017, 
conform anexei la prezenta hotărâre, parte componentă a acesteia. 

Art. 2. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Dezvoltare Locală din 
cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Nr.49 
din 27.02.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Viţelaru Ilie 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                 Secretar oraş, 
                                                                                          Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19 
Prezenţi:17 
Pentru:17 


