
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIIJL LOCAL AL ORA$IJLUI TiRGU NEAMT

HOT;,RARE

privind abrogarea H.CI. nr. 174 din 30.05.2017 privind punerea Ia dispozi(ia Comisiei Locale Tg,
Neam! penlru aplicafea legilor fondului funciot d unui tercn aJlat in ptupfietolea pivald a ora;ului

Tg. NeahL ln suprafald de 5866,60 mp, siluat in oratul Tg, Neaml, slr. 22 Decembrie (Seru
orasului)

Consil iul Local al oratului trgu Neaml, judepl Neam!;
Avand in vedere prevederile:
- Iagn nr. 213/1998 privind proprietatea publica Si regimul juridic al acesteia" cu modificirile ti

completdrile ulterioare;
- H.C.L. nr. 174 din 30.05.2017 privind punerea la dispozitia Comisiei Locale Tg. Neamt pentru

apljcarea legilor fondului funciar a unui teren aflat in proprietatea privata a oraSului Tg. Neam! in
suprafalE de 5866,60 mp, situat in oraiul Tg. Neamf, str. 22 Decembrie (Sera oraqului);

Analizdnd Expunerea de motive inaintate de cdtre primarul oraiului Tirgu Neamf nr. 13819 din
05.10.2018 fi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locale din cadrul Primiriei
orasului Tg. Neaml inregistrat sub n.r. 13820 din 05.10.2018;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora$ului firgu Neaml;
Avaod in vedere prevederile an. 36, alin.( 2). lit. ..c", ale art. 45 alin (3) Si ale art. 115, alin. l.

l i t. b) din Legea nr.2l512001 a administraliei publice locale. republicatd. cu modificerile $i
con']pletdrile uherioare:

HOTAR;,$TE:

Art. l. Se aprobe abrogarea H.C.L. nr. 174 din 30.05.2017 privind punerca la dispozifia
Comisiei Ircale Tirgu Neaml pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat in proprietatea
private a ora$ului Tg. Neamt, in suprafald de 5866,60 mp, s;ruat in ora$ul 'fg. Neam!, str. 22
Decembrie (Sera oraiului), identificat prin planul de amplasament Si delimitare a bunului imobil cu
numdrul cadastral provizoriu 74.

Art. 2. Primarul ora$ului Tirgu Neaml. prin serviciile din subordine. va asiglra ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari.

Ad.3. Secrerarul oragului trgu Neaml va asigura comunicarea prezenrei hotarari auroritetilor 9i
instituliilor publice interesale.
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