
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind preluarea în administrarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț  și înregistrarea în 
contabilitate a unor bunuri imobile, proprietate privată a statului  

   
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile:  
- Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 668 din 9 mai 2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea 

inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse 
inventarierii; 

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 573891/26.03.2018; 
- Protocoalele de predare primire nr. 4379/23.02.2019 și nr. 31577 din 16.11.2010 încheiate între 

Agenția Națională pentru Locuințe și Consiliul Local al orașului Tg. Neamț; 
- HCL nr. 136 din 19.12.2008 pentru modificarea Anexei 1.a la HCL nr. 118 din 27.11.2008 

privind aprobarea trecerii blocului M5 – 25 ap. – locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. 22 
Decembrie, din domeniul public al primăriei orașului Tg. Neamț în domeniul public al statului; 

- Art. 551 din Codul Civil; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 10013 din 

16.07.2018 şi Raportul de specialitate al Direcției Buget – Contabilitate, Resurse Umane și Dezvoltare 
Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 10014 din 16.07.2018; 

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 aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț  și 
înregistrarea în contabilitate a unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, conform Anexei la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcției Buget – Contabilitate, Resurse Umane și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr.157 
din 19.07.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Bârsan Ciprian Valeriu 

                                                              
Contrasemnează, 

                                                        Secretar oraş, 
                                                                          C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri:  
Prezenţi:  
Pentru:  



 


