
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTǍRÂRE 
privind însu[irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale  

pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a ora[ului T`rgu Neam], 
 `n vederea concesion\rii 

 
               Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

           Av^nd `n vedere: 
           Raportul de evaluare `ntocmit de c\tre domnul evaluator - ing.Chiriac Florin, membru 
titular ANEVAR, comunicat conform procesului verbal de predare-primire 
nr.4877/02.04.2018 [i `nregistrat la institu]ia noastr\ sub nr. 4963/03.04.2018; 

Expunerea de motive înaintată de Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul comun 
de specialitate, ambele înregistrate cu nr. 5579  din 19.04.2018; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Tîrgu 
Neamţ; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61 alin.2 [i 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  

  
HOTĂRĂ{TE: 

 
Art.1. Se aprobă însu[irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale 
pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a ora[ului T`rgu 
Neam], `n vederea concesion\rii. 
Art.2. Spa]iile care fac obiectul prezentului proiect de hot\r^re se afl\ `n incinta 
Ambulatoriului de specialitate al ora[ului T`rgu Neam] (Policlinica) din B-dul {tefan cel 
Mare nr.35, etajul I [i II [i corespund unit\]ilor individuale: U5, U6, U8, U9, U10 [i U17, 
conform anexelor 1 [i 2. 
Art.3. Valoarea redeven]ei estimat\ de c\tre domnul evaluator, ob]inut\ prin abordarea prin 
pia]\ este de 160 lei/mp/an ,echivalentã [i în euro , la cursul zilei,conform anexei 3. 
Art.4. Primarul Ora[ului T`rgu Neam], prin aparatul de specialitate - Serviciul juridic , 
Serviciul UAT , Compartimentul administrarea domeniului public [i privat, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.5. Secretarul ora[ului Târgu Neamț va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei 
hotãrâri. 
 
Nr.84 
din 26.04.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Aciocârlănoae Andrei 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                     Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19  
Prezenţi: 18 
Pentru: 18 
 
 

 


