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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
                                                                     HOTARÂRE 

privind aprobarea vanzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, 
aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în Str. 22 Decembrie, bl.M15, nr.3, 

parter, în suprafaţă construită de 76 mp 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
             Având în vedere prevederile art.36 alin.(5) lit. ,,b” coroborat cu art. 123 alin. (1), alin. (2) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          Ţinând cont de  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul  juridic al 
acesteia, actualizată cu modificările şi completările ulterioare şi de art.859(2), 1650, 1657 din Codul 
civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         Hotărârea Consiliului Local nr.134/27.04.2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a 
bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ şi acordarea unui aviz de 
principiu în vederea vânzării unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, 
situate în str. 22 Decembrie, bl.M15, nr. 3, parter;  

  Hotărârea Consiliului Local nr.20/31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017; 

  Hotărârea Consiliului Local nr.104/30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului 
privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 

  Procesul verbal nr.6802/11.05.2018 al Comisiei de vânzare a bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Orasului Tîrgu Neamţ; 
              Examinând expunerea de motive nr.7299/22.05.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr.7300/22.05.2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ; 
              Luând act de avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 
              În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit.,,c”, art.45 alin.(3) coroborat cu prevederile 
art.115 alin. (1), lit.,,b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de către Evaluator imobiliare şi bunuri mobile -
practician în insolvenţă -Vulpe I. Ştefan, pentru imobilul situat în Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, 
bl.M15, nr.3, parter, în suprafaţă construită de 76 mp, la valoarea de 162.600,00 lei. Datele de 
identificare ale imobilului sunt cele menţionate în Raportul de evaluare, conform Anexei nr.1 a prezentei 
Hotărâri, parte integrantă a acesteia.   
Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ, situat în str. 22 Decembrie, bl.M15, nr.3, parter, în suprafaţă construită de 76 
mp, având pretul de pornire a licitaţiei, stabilit prin Raportul de evaluare, respectiv  suma de 162.600,00 lei, 
această valoare include şi TVA. 
Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru scoaterea la licitaţie în vederea vânzării bunului identificat la 
art.1, conform Anexei nr.2 a prezentei Hotărâri, parte integrantă a acesteia; 
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării bunului identificat la 
art.1, conform Anexei nr.3 a prezentei Hotărâri, parte integrantă a acesteia; 
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Art.5. Se aprobă Instrucţiunile pentru ofertanţi, conform Anexei nr.4 a prezentei Hotărâri, parte integrantă a 
acesteia; 
 Art.6. Procedura de vânzare se va efectua de către Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, conform normelor legale 
în vigoare, prin Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului şi Serviciul Juridic; 
Art.7. Se împuterniceşte primarul Oraşului Tîrgu Neamţ să semneze contractul de vanzare-cumparare între 
Oraşul Tîrgu Neamţ şi câştigatorul licitaţiei; 
Art.8. Modalitatea de plată a preţului: suma totală reprezentând contravaloarea imobilului se va plăti într-un 
cont indicat de vânzător, la momentulul perfectării contractului de vânzare-cumpărare. 
Art.9. Taxele notariale, cele privind înscrierea imobilului în Cartea Funciară şi contravaloarea Raportului de 
evaluare vor fi suportate de către cumpărător; 
Art.10. Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.11. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 
şi persoanelor interesate. 
                

Nr.103 
din 31.05.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                   Secretar oraş, 
                                                                          C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19  
Prezenţi: 19 
Pentru: 18 
Abţineri:1 

 
 
 
                                                      


