
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei  unui imobil  (teren) aparţinând  
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ 

  
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; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată, si de Ordinul nr. 
5819 din 25 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, 
precum si conditiile necesare acordarii acestuia; 
            Avand in vedere adresa Colegiului National „Stefan cel Mare” Tirgu Neamt cu nr. 3445 din 
18.06.2018, inregistrata la institutia noastra cu nr. 8579 din 18.06.2018; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr.9805 din 11.07.2018 
şi Raportul de specialitate al Compartimentului administrarea domeniului public si privat  nr. 9806 din 
11.07.2018 din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ. 

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 (2) 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 propunerea de schimbarea destinaţiei unui imobil (teren) în suprafaţă de 24 mp 

situat în curtea Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ, aparţinând domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ inclus în baza materială a învăţămantului, aflat în proprietatea oraşului Tîrgu 
Neamţ în teren cu altă destinaţie (amplasare chioşc alimentar). 

Art. 2. Schimbarea destinaţiei imobilului (teren) respectiv se va face numai după şi condiţionat 
de obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale, după parcurgerea etapelor prevăzute 
de lege.  

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul 
Administrarea domeniului public si privat  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.151 
din 19.07.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Bârsan Ciprian Valeriu 

                                                                                                                           
Contrasemnează, 

                                      Secretar oraş, 
                                                                          C.j. Ţuţu Ion 
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