
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren între Orașul Tîrgu Neamț și Regia Națională 
a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Silvic Tîrgu Neamț   

  
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  

         Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de către Primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 7125 din 

17.05.2018  şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 7126 din 17.05.2018; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi alin. (5) 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, de principiu, efectuarea unui schimb de terenuri între Orașul Tîrgu Neamț și 

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Sivic Tîrgu Neamț, în 
vederea realizării obiectivului de interes public ”Ansamblul medieval Cetatea Neamțului – trecut și 
viitor în centenarul Marii Uniri”. 

Art. 2. Identificarea terenurilor, suprafețele, planurile se vor aduce la cunoștință ulterior, după 
evaluarea terenurilor la justa valoare. 

Art. 3. Costurile aferente identificării terenurilor, realizării documentațiilor cadastrale, precum și 
a altor documente necesare efectuării schimbului de terenuri, vor fi suportate din bugetul local al 
orașului Tîrgu Neamț. 

Art. 4. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale primarului, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
instituţiilor publice interesate. 

 
 
Nr.101 
din 31.05.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 

 


