
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
privind acordarea unui aviz de principiu in vederea v^nz\rii unor terenuri, apar]in^nd 

domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam] 
 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neamţ; 
     Av^nd `n vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. ,,b” coroborat cu art. 123 alin. (1), alin.(3) din 
Legea nr. 215/2001 privind administra]ia public\ local\, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile 
ulterioare; 
     }in^nd cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public\ [i regimul juridic al acesteia, 
actualizat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare [i de art.859(2), 876, 1650, 1657 din Codul 
civil, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 
     HCL nr. 20/31.01.2018 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in domeniului privat al 
ora[ului T`rgu Neam] la data de 31.12.2017; 
     HCL nr. 104/30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a 
bunurilor imobile din domeniul privat al ora[ului Tîrgu Neamţ; 
     Cererea doamnei Platon Maria Marinela `nregistrat\ la Primaria ora[ului T`rgu Neam] cu nr. 
770/17.01.2018; 
     Cererea doamnei Sadomanu Iuliana `nregistrat\ la Primaria ora[ului T`rgu Neam] cu nr. 
7818/31.05.2018; 
     Cererea doamnei Laz\r Ana, `nregistrat\ la Primaria ora[ului T`rgu Neam] cu nr. 7854/06.06.2018; 
     Cererea doamnei Gavril Mariana, `nregistrat\ la Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] cu nr. 
8444/14.06.2018; 
     Cererea domnului Mosor Ioan [i a doamnei Mosor Mihaela `nregistrat\ la Prim\ria ora[ului T`rgu 
Neam] cu nr.10246/20.07.2018; 
     Examinând Expunerea de motive nr.11579/22.08.2018 `naintat\ de Primarul ora[ului Tg Neam] [i 
Raportul de specialitate nr. 11577/22.08.2018al Serviciului UAT din cadrul Prim\riei ora[ului Tg 
Neam]; 
     Lu^nd act de avizele comisiilor de specialitate; 
     In 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 administra]ia public\ local\, republicat\, cu 
modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

HOTĂRĂ{TE: 
 
Art.1. Se aprob\ avizul de principiu `n vederea v^nz\rii unor terenuri, apar]in^nd domeniului privat al 
ora[ului T`rgu Neam], identificate in anex\; 
Art.2. Secretarul ora[ului Tg Neam] va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i 
instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administratie Publica Locala. 
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din 29.08.2018                                      Preşedinte de şedinţă, 

                                               Consilier local, Bistriceanu Ciprian                        Contrasemnează, 
                                                                                              Secretar oraş, 

                                        C.j. Ţuţu Ion 
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