
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al orașului  Tîrgu Neamţ şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea 

realizării unor proiecte de interes public judeţean   
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Adresa nr. 16826 din 21.08.2018 a Consiliului Judeţean Neamţ prin terenuri, în vederea realizării 

unor obiective de interes public județean, respectiv înființarea de servicii speciale;  
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 203/29.08.2018 privind aprobarea unor solicitari de transmitere a 

unor imobile în proprietatea Judetului Neamt;      
Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 12.552 din 

11.09.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 12.554 din 11.09.2018; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi 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 trecerea din domeniul privat al Orașului Tîrgu Neamț în domeniul public al 

Orașului Tîrgu Neamț a 2 terenuri în suprafaţă de 1.500 mp fiecare, situate în intravilan Blebea, 
identificate prin NCP 56139 si NCP 56140 si  planul de situație anexat (S1 = 1.500 mp, S2 = 1.500 mp), 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, a două terenuri în 
suprafaţă de 1.500 mp fiecare, situate intravilan Blebea, identificate prin NCP 56139 si NCP 56140  si 
planul de situație anexat (S1 = 1.500 mp, S2 = 1.500 mp) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâne, în vederea realizării unor proiecte de interes public judeţean, respectiv două locuințe protejate. 
          Art. 3. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale primarului, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală. 
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local,  Borş Paul 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                   Secretar oraş,                                                                
C.j. Sabin Isabela                                                    
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