
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanţilor consiliului local în comisia de analiză a cererilor privind 
vânzarea – cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 
 Având in vedere: 

o Solicitările de cumpărare a unor imobile terenuri ce fac obiectul contractelor de 
concesiune, cereri adresate de  către concesionari (conform tabelului anexat); 

o HCL nr. 104/30.3.2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 

o Prevederile art. 123 alin. 3 din legea 215/2001 va administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Dispoziţia primarului nr. 426/20.06.2018 privind numirea unei comisii de analiză a 
cererilor privind vânzarea – cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ; 

Analizând Expunerea de motive nr. 8756/20.06.2018 înaintată de către domnul primar 
prin care se arată necesitatea numirii unei comisii de analiză pentru soluţionarea cererilor/solicitărilor 
privind cumpărarea unor imobile terenuri ce fac obiectul unor contracte de concesiune si Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Juridic Contencios, Administraţie publică locală şi al 
Compartimentului Administrarea Domeniului public şi privat înregistrat sub nr. 8757/20.06.2018;  

Avizele comisiilor de specialitate;  
In temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin 6, lit. a pct. 11  si ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOT|R|{TE : 
 Art.1 Se aproba numirea reprezentanţilor Consiliului Local în ”Comisia de analiză a cererilor 

privind vânzarea – cumpărarea unor immobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ, în următoarea 
componenţă: 

1._______________________________; 
2._______________________________; 
3._______________________________ .  
Art. 2. Comisie va avea ca atribuţii: analizarea cererilor/solicitărilor de cumpărare a terenurilor ce 

fac obiectul contractelor de concesiune, identificarea în teren a imobilelor, analizarea situaţiei juridice 
a acestora.  

Concluziile comisiei şi propunerile acesteia cu privire la fiecare situaţie în parte, se 
consemnează într-un proces verbal. Acesta va sta la baza proiectului de hotărâre privind aprobarea 
unui aviz de principiu în vederea vânzării acestor imobile terenuri. 
    Art.3. Compartimentul Administrarea  Domeniului public şi privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tirgu Neamt va lua toate masurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri; 
    Art.4. Secretarul oraşului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri, 
prin Compartimentul Administraţie publică locală, instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
Iniţiator,                                                                 Avizat legalitate, 
Primar,                                                                      Secretar oraş, 

Harpa Vasilică                                                                      jr. Ţuţu Ion 



                                                                                                            
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMT 
PRIMAR 
Nr.   8756/20.06.2018  
                               
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind numirea reprezentanţilor consiliului local în comisia de analiză a cererilor privind 

vânzarea – cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 
Având în vedere: 

o Solicitările de cumpărare a unor imobile terenuri ce fac obiectul contractelor de 
concesiune, cereri adresate de  către concesionari (conform tabelului anexat); 

o HCL nr. 104/30.3.2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 

o Prevederile art. 123 alin. 3 din legea 215/2001 va administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Se impune constituirea unei comisii formată din membrii consiliului local şi funcţionari 
publici în număr total de 7 membri, din care 3 membri ai Consiliului local, numiţi prin hotărâre şi 
patru funcţionari publici, numiţi prin dispoziţia primarului. 

Comisie va avea ca atribuţii: 
- analizarea cererilor/solicitărilor de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul contractelor de 

concesiune,  
- identificarea în teren a imobilelor,  
- analizarea situaţiei juridice a acestora.   
Concluziile comisiei şi propunerile acesteia cu privire la fiecare situaţie în parte, se 

consemnează într-un proces verbal. Acesta va sta la baza proiectului de hotărâre privind aprobarea 
unui aviz de principiu în vederea vânzării acestor imobile terenuri. 

Ca urmare a acestor aspecte propunem spre dezbatere şi aprobare Proiectul de Hotărâre  
privind numirea unei comisii de analiză a cererilor privind vânzarea – cumpărarea unor immobile 
aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ, în forma prezentată. 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
                                                                          Primar, 

Harpa Vasilic\ 
 

                 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMT 
Serviciul Juridic Contencios 
Compartiment Administrarea Domeniului public şi privat 
Nr.   8757/20.06.2018  

Aprob, 
Primar 

Harpa Vasilică  
 

 
REFERAT DE SPECIALIATATE 

privind numirea reprezentanţilor consiliului local în comisia de analiză a cererilor privind 
vânzarea – cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ 

 
 

Având în vedere: 
o Expunerea de motive nr. 8756/20.06.2018 înaintată de către domnul primar prin care se 

arată necesitatea numirii unei comisii de analiză pentru soluţionarea cererilor/solicitărilor privind 
cumpărarea unor imobile terenuri ce fac obiectul unor contracte de concesiune; 

o Solicitările de cumpărare a unor imobile terenuri ce fac obiectul contractelor de 
concesiune, cereri adresate de  către concesionari (conform tabelului anexat); 

o HCL nr. 104/30.3.2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 

o Prevederile art. 123 alin. 3 din legea 215/2001 va administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Se impune constituirea unei comisii formată din membrii consiliului local şi funcţionari 
publici în număr total de 7 membri, din care 3 membri ai Consiliului local, numiţi prin hotărâre şi 
patru funcţionari publici, numiţi prin dispoziţia primarului. 

Comisie va avea ca atribuţii: 
- analizarea cererilor/solicitărilor de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul contractelor de 

concesiune,  
- identificarea în teren a imobilelor,  
- analizarea situaţiei juridice a acestora.  
Concluziile comisiei şi propunerile acesteia cu privire la fiecare situaţie în parte, se 

consemnează într-un proces verbal. Acesta va sta la baza proiectului de hotărâre privind aprobarea 
unui aviz de principiu în vederea vânzării acestor imobile terenuri. 

 
Componenţa comisiei propunem a fi formată din 7 membri, din care: 3 consilieri locali, 

desemnaţi prin hotărârea consiliului local şi 4 funcţionari publici din aparatul de specialitate al 
primarului şi un secretar comisie. 

Ca urmare a acestor aspecte propunem spre dezbatere şi aprobare Proiectul de Hotărâre  
privind numirea unei comisii de analiză a cererilor privind vânzarea – cumpărarea unor immobile 
aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ, în forma prezentată. 

 
 
 

Serviciul Juridic Contencios,             Comp. Administrarea Domeniului public - privat 
Cons.jr. Iftode Oana Maria                                                            insp. Geanina State 
 
 
 


