
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTǍRÂRE 

privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.218 din 29.10.2015  

`n sensul retragerii dreptului  de administrare a Direc]iei de Asisten]\ Social\  

asupra imobilelor prev\zute la punctele 3 [i 4 din anex\ 
 

          Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere : 
          - HCL nr. 151 din 08.07.2015 privind `nfiin]area serviciului public de asisten]\ social\, institu]ie 
public\ av^nd personalitate juridic\, aflat\ `n subordinea Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 
denumit\ Direc]ia de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam]; 
          - HCL nr. 218 din 29.10.2015 privind darea `n administrare a unor bunuri apar]in^nd domeniului 
public [i privat al Ora[ului T`rgu Neam] c\tre Direc]ia de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam] din 
subordinea Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]; 
           - HCL nr. 159 din 28.07.2016 privind suspendarea activit\]ii Cantinei Sociale a ora[ului T`rgu 
Neam] din subordinea Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam]; 
          - HCL nr. 357 din 22.12.2017 privind suspendarea activit\]ii Cantinei Sociale a ora[ului 
T`rgu Neam] din subordinea Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam]; 
          Luând act de: 
          -  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public\; 
          - Expunerea de motive înaintată de Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul comun de 
specialitate, ambele înregistrate cu nr. 5747 din 23.04.2018; 
          - Prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 
      Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamţ; 

   În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c precum [i ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările [i completările ulterioare, 

 
                                                                HOTǍRǍ{TE: 
 

Art. 1.   Aprob\ modificarea anexei nr.1 la HCL nr.218 din 29.10.2015 `n sensul retragerii dreptului  
de administrare a Direc]iei de Asisten]\ Social\ asupra imobilelor prev\zute la punctele 3 [i 4 din anex\, 
respectiv Imobilul din strada Cuza Vod\ nr.34 (Cantina de ajutor social-SC 205mp) [i Teren strada Cuza 
Vod\ nr.34 - cantin\ social\. 

 Art. 2.  Serviciul juridic prin Compartimentele juridic-contencios [i contracte va lua toate măsurile 
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
                                           
Nr.91 
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 

 
 


