
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
  

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. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului General de 

Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată; 
- Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerile de dezlipire; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 12.901 din 17.09.2018 

şi Raportul de specialitate comun al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritorilului şi al Compartimentului 
Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 12.902 din 17.09.2018; 

   În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi alin. (5) 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. (1) Se aprobă lotizarea imobilului teren, proprietate privată a oraşului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă 
de 60.000 mp situat în Intravilan Blebea, Oraș Tg. Neamț – număr cadastral 55369, în patru loturi astfel: 

- Lot 1 în suprafaţă de 1.914 mp; 
- Lot 2 în suprafaţă de 8.274 mp; 
- Lot 3 în suprafaţă de 4.903 mp; 
- Lot 4 în suprafaţă de 44.909 mp; 
(2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului identificat la Art.1 (1) din prezenta hotărâre, cu 

propunerile de dezlipire, constituie Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2. Mandatarea Primarului oraşului Tîrgu Neamţ, cu sprijinul serviciilor de specialitate, de a realiza 

toate demersurile legale necesare privind lotizarea şi ridicarea de sarcini conform prevederilor Legii nr. 
7/1996 privind publicitatea imobiliară. 
  Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

   Nr. 197 
   din 26.09.2018 

Preşedinte de şedinţă, 
                            Consilier local,  Borş Paul                                                                                                                                

                                                                                                                  
Contrasemnează, 

                               Secretar oraş,                                
C.j. Sabin Isabela                                                 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 


