
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind abrogarea poziţiilor nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la HCL 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;  
Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 cu modificările ulterioare privind bunurile 

proprietate publică şi ale HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

Având în vedere: 
- 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; 
- H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 8.581 din 18.06.2018  

şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, 
înregistrat sub nr. 8.582 din 18.06.2018; 

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 abrogă poziţiile nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la HCL nr.21 din 31.01.2018 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 
31.12.2017, respectiv: 

A. Grup sanitar - Stadion, str. 1 Decembrie 1918, nr. 81 A, poz 20; 
B. Clădire sediu Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 581; 
C. Teren Clubul Sportiv Scolar, Str. Ștefan cel Mare, nr. 80, poz. 881; 
D. Teren aferent sediul Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 882. 

Art. 2. Se anuleazã în mod corespunzător aceste poziții din hotărârile de consiliu local privind 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al 
Primăriei Tîrgu Neamţ. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
Nr.123 
din 22.06.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Viceprimar, Apopei Vasile 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                      Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:             19 
Pentru:                19 

 


