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JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT

Proiect
HOTARARE

prirbttl abrogarea H.C.L. nL 174 din 30.05.2A17 priind punerco Io dispozilia Comisiei Locale Tg.
Neam/ pentru aplicarca legilor fondului lunciar a uhui trftn .rlat i propiietatea privatd a oru$ului

Tg. Neaml, in saprufsld de 5866,60 mp, situat in oru;al Tg. Neaml, stt, 22 Decembrie (Sera

Consil iul Local al ora5ului ' l  i rgu Ncam1. iudell l I  Nean[:
Av6nd in vedere prevederile:
- L-cgii nr. 213/1998 privind froprictaica pLrblicd 5i regimul juridic al accsteia. cu modiliclrile $;

complet:irile ulterioare:
- I  LC'.1.. nr. 17,1 din 30.05.2017 privird punerea la dispozil ia Comisiei l-ocale Tg. Neami pentru

aplicarea legi lor lbndului funciar a unui leren aflat r"D proprictatea privatd a oufului 
' lg. 

Neami. ir l
suprafhtd de 5866.60 mp, situat in ora$ul Tg. Neam!- str. 12 Decembrie (Sera ora$ului):

Analiziind Expunerea de motive inaintaii dc cAtre primarul oraguiui 
'lirgu 

Ncaml nr. 13819 din
05.10.2018 9i Raportul de specialitate al Compefiimentului Dezvoltare Locala din cadr.ul Primdriei
oratului ' lg. 

Neaml inregisrrat sub nr. l3820din05.10.2018:
Tinindcontdeavizelecomisi i lordespecial i tatealeConsil iului l .ocal alora$ului l i rgu Neamf:
Avand in vedere prevederi lc an. i6. al in.( 2). l i t . . .c . ale an- 45 ai in ( l) si ale a{. l l5. al in. l .

l i t .  b) din l ,egea nr.21512001 a admil l islral ici publice Iocale. republicate. cu modif icdri le 5i
complelel i le ulterioare:

HOTARA$TE:

Art. l .  Se aprobd abrogarea H-C.1.. nr. 174 din 30.05.2017 privind plrnerca la dispozil ia
Comisici Locale Tirgu Neamt pentru aplicarea legilor fondului firnciar a unui teren aflat in propri€tatea
privatd a omfului 

'fg. 
Neamf. in supmlali dc 5866.60 ntp. situal in ora;ul Tg. Neamt. st.. ff

Decembrie (Sera ora5ului). identif icat prin planul de amplasamenr 5i del imitare a bunului imobil cu
num ul cadastral provizoriu 74.

Art. 2. Primarul oraqului lirgu Neam!. prin serviciiie din subordine. va asigum ducerea la
ixdcplinife a pr(!cdcri lor prezenrei lr .rt irari .

Art, 3. Secretarul ora$ului Tirgu Neaml va asigura comunicarea prczentei hotdrari autoritS{ilor $i
instirutiilor Dublice intercsate.

Avizat lcgalitatc,
Sccrct'ar,c.is^wn\t^
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PRIMARIA ORA$ULUI TiRGU NEAMT
- PRIMAR -

NR. 13819 DIN 05.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re

privind abrogareo H.C.L nr. I 74 din 30.05.2017 privind punerea lo dispozilia
Conisiei Locule Tg. Neqml pentru aplicarea legilor fondului funciar o unui teren

aflql in proprietolet pivald o orosului Tg. Neaml, in suprafttld de 5866,60 mp, situot
in omsul Tg. Neom1, str. 22 Decembrie (Sera orasului)

Prin H.C.L. nr. 174 din 30.05.2017 a tbst pus la dispozilia Comisiei Locale Tg.
Neamt pentru aplicarea legilor tbndului funciar terenul aflat in propdetatea privata a
oragului Tg. Neaml, in suprafap de 5866.60 mp. situat in ora;ul Tg. Neamt, str.:l
Decembrie (Sera oraEului), in vederea punerii in posesie pe mulele Ke4 Constantin, in
calitate de moltenitor al defunctuiui Kefiz Iosil

Deoarece pe acest teren exi$A edilicate construcfii proprietalea ora;ului Tg. Neaml
(clddire administrativd, centrald temicr. sere, magazii, etc) cu o valoare de inventar de
262.900lei, iarterenul pus la dispozitie trebuie sdfie liber de sarcini, se caut solulii pentru
punerea in posesie a altei suprafele de teren.

Avdnd in vedere cele prezentale mai sLrs se propune abrogarea H.C.L. nr. 174 din
30.05.2017 privind punerea 1a dispozilia Comisiei Locale Tg. Neaml pentru aplicarea
Iegilor tbndului funciar a unui teren aflat in proprietatea privatA a oralului Tg. Neamt,
in suprafaJd de 5866,60 mp, situat in oragul Tg. Ncaml" str. 22 Decemblie (Sela
orasului).



PRIMARIA oRA$ULUI TiRGU NEAMT
Compartiment Dezvoltare Locali
NR. 13820 DtN 05.10.2018

Comp. Derolfare LocalS,
Irs. Amihiilesei Daniel
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RAPORT DE SPECIALITATE,

la proiectul de hot6r6re

privin.l dhtugareo H.C.L n 174 din 30.05.2017 privind punerea la dispozilin Comisiei Locole Tg.
Neaml pentru aplicorea legilor fondului funciar o unai teren a_flat in proprietatea privatd a ora;ului

Tg. Nennl, in suryafald de 5866,60 n p, situot in otuSul Tg- Neaml, str. 22 Dece,nbrie
(Setu orutului)

Prin II.C.L. nr. 174 din 30.05.2017 a fost pus la dispozitia Comisiei Locale'lg. Neaml pentru
aplicarea legilor fondului tirnciar terenul aflat in proprietatea private a oratului 'l'g. Neam!. in supralale
de 5866.60 mp. situat in ora$ul Tg. Neaml. str.22 Decembrie (Sera ora$ului). in vcdcrea punerii in
posesie pe nu!'nelc Ke4 Constantin. in calitate de mo$tenilor al defunctului Kertz Iosii

Domnul Ke4 Constanlin a sol;citat punerea in posesie peutru o suprafa{a de 7100 mp. teren ocupat
de sera ora$ului l_s. Neaml.

In domeniul privat al omgului Tg. Neaml. terenul alercnr serci esre de 5866.60 mp. conform
documenratiei cadastrale identificarA cu NCP 74.

Deoarece pe acest teren existd edificate construc(ii proprietatea ora;ului l'g. Neamt (ctadire
administrativd. centrale termica- sere, magazii. etc) cu o valoare de inventar de 262.900 lei, acest teren nu a
putut fi pus ?n posesie donmului Ke4 Constantin.

in acest sens se propune abrogarca ll.C.l.,. nr. I74 din 30.05.2017 privind punerea la dispozitia
Comisiei l-ocale Tg. Neamq pentru aplicarea lcgilor.fbndului tirnciar a unui teren aflat in proprietatea
privatl a ofaSului Tg. Neamt. in suprafag de 5866,60 mp. siruat in oratul Tg. Ncaml. srr, 22
Decembrie (Sera orasului).
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