
                                                              ROMÂNIA 
                                                      JUDEŢUL NEAMŢ  
                              CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
 
                                                              HOTĂRÂRE 

 
 de aprobare a Raportului de evaluare ȋnregistrat sub nr. 12266/04.09.2018  , ȋntocmit de expert 
evaluator autorizat  şi de aprobare a vânzării directe  , prin exercitarea dreptului de preemţiune , către 
LIDL ROMANIA, Societate ȋn comandită  , a suprafeţei de 7.839 m.p. teren intravilan având 
categoria de folosinţă „ curţi construcţii „ din Oraşul Tȋrgu Neamţ, str. Mihai Eminescu nr.14 , 
identificat cu numărul cadastral 55050, intabulat ȋn Cartea funciară nr.55050 a localităţii  
 
Consiliul Local al UAT Orașul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având ȋn vedere : 

   - Adresa noastră nr.14174/11.10.2018, privind notificarea intenţiei de vȋnzare prin exercitarea 
dreptului de preemţiune adresată concesionarului LIDL ROMANIA ; 

   - Adresa LIDL ROMANIA  , Societate ȋn comandită, ȋnregistrată la Primăria Oraşului Tȋrgu Neamţ 
sub nr.16035/13.11.20, prin care ȋşi exprimă intenţia de cumpărare prin atribuire directă a suprafeţei 
de 7.839 m.p. teren, având categoria de folosinţă „ curţi construcţii „ , identificat cu numărul 
cadastral 55050, intabulat ȋn Cartea funciară nr.55050 a localităţii Tȋrgu Neamţ, prin execitarea 
dreptului de preemţiune a terenului aferent construcţiilor,  la preţul aprobat de Consiliul local ȋn baza 
Raportului de evaluare; 

     - Studiul de  oportunitate  al Direcţiei  buget contabilitate , privind efectele economice ale vânzârii 
terenului , ȋnregistrat sub nr.16247/16.11.2018; 

     - Referatul de specialitate al Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului  şi al 
Compartimentului dezvoltare locală , ȋnregistrat sub nr.16116/14.11.2018 ; 

      - Referatul Serviciului U.A.T. nr.16438/2018 privind realizarea obiectivului „ Magazin LIDL „ ; 

      - Pr.verbal  din 16.11.2018 al Comisiei de vânzare a bunurilor imobile, constituita in conformitate 
cu prev.HCL nr.134/27.04.2017  şi a Dispoziţei Primarului  nr.585/25.09.2018 ; 

       - HCL nr. 229/25.10.2018 privind  completarea şi modificarea  Regulametului aprobat prin  HCL 
nr. 104/30.03.2017 privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului 
Tȋrgu Neamţ; 

       -  Art. 2 al HCL nr.150/11.05.2017   privind  acordrea avizului de principiu ȋn vederea vânzări 
suprafeţei de teren; 

- Expunerea de motive a Primarului Oraşului .Tg.Neamţ ȋnregistrată sub nr.16276/16.11.2018; 
- HCL nr.62/09.05.2009 privind  aprobarea zonării oraşului ; 



- HCL nr. 20/31.01.2018  privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
privat al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017 ;  

- Decizia nr.28/2018 a Camerei de conturi Neamţ, ȋnregistrată sub nr.8645/18.06.2018; 

-     Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;  

       -   Prevederile art.1650 alin.(1) art.1652 , art.1657, art.1660  alin.(1) , art.1672 , art.1673, 
art.1676, art.1719, art.1730 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
        În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c)  si alin.(5) lit.b), art. 123 alin.(3) si (4), respectiv, art. 45 alin.(3) 
din Legea administraţiei publice locale nr.123/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
                                         H  O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1 -  a) Se aprobă Raportul de evaluare a terenului  intravilan ȋn suprafaţă de 7.839 m.p. la 
valoarea de 71 Euro/m.p. , respectiv 556.569 Euro pentru ȋntreaga suprafaţă de 7.839 m.p., având 
categoria de folosinţă „ curţi construcţii „ , identificat cu numărul cadastral 55050, intabulat ȋn Cartea 
funciară nr.55050 a localităţii Tȋrgu Neamţ ,situată in or.Tg.Neamt, str.Mihail Eminescu nr.14.   

 
               b) Terenul prevăzut la lit.a) are următoarele vecinătăţi:  
 
                             - la N – teren intravilan ,domeniul public al oraşului’ 
                              -la S – teren intravilan,domeniul public al oraşului, 
                             - la V – canal, 
                             - la E – Bulevardul Mihai Eminescu. 
 

          Art.2 – a). Se aprobă vânzarea directă , prin exercitarea dreptului de preemţiune, a terenului 
intravilan ȋn suprafaţă de 7.839 m.p., având categoria de folosinţă „ curţi construcţii „ , situat ȋn 
or.Tg.Neamţ , str.Mihail Eminescu nr.14, nr.cadastral 55050 către  S.c. LIDL ROMANIA, Societate 
ȋn comandită, cu sediul ȋn comuna Chiajna, str.Industriilor, nr.19, E05,  ȋnmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J 27/1347/2007 , Cod unic de ȋnregistrare 15300120, atribut fiscal  RO , ȋn 
calitatea de concesionar  conform contractului de concesiune nr.1217/25.02.1994 şi a actelor 
adiţionale ulterioare ,  pe care au fost  edificate următoarele construcţii ,  „Centru comercial P „ , ȋn 
suprafaţă de 1657 m.p. ,  „Împrejumuire „ ȋn  lungime = 119,56 m + 123,50 m „  şi „ Amenajare 
parcare şi semnale luminoase „ conform Autorizaţiei de construire nr.119/24.07.2013 emisă sub 
nr.10912/16.07.2013 de către Primăria Oraşului Tȋrgu Neamţ ; 

               b).Terenul face parte din domeniul privat al Oraşului Tȋrgu Neamţ, are categoria de 
folosinţă „ curţi construcţii „ şi nu este solicitat/revendicat conform legilor proprietăţii. 



             Art.3.- a). Preţul propus de comisia de vânzare a bunurilor imobile  aparţinând domeniului 
privat al oraşului, care urmează a fi achitat de concesionarul terenului situat ȋn or.Tg.Neamţ, 
str.Mihail Eminescu nr.14, ȋn suprafata de 7.839 M.P., nr.cadastral 55050  a cărui vânzare a fost 
aprobată  la art.1 ,este  de 75 euro/m.p., la care se adaugă TVA; 

                         -  b). Preţul  final aprobat de Consiliul local se va achita integral la data semnării 
contractului de vânzare cumpărare. 

                 Art.4.- S.c. LIDL Romania va fi notificată de către Compartimenul administrare domeniu 
public şi privat  din cadrul Primăriei Oraşului Tg.Neamţ ȋn termen de 15 zile de la data adoptării 
hotărârii, conform prev. art.123 alin.(4) din Legea nr.215/ r.  cu aplicarea prev. art.1730 alin.(3) din  
Legea nr.287/2009 privind Codul civil. 

                   Art.5.- Cheltuielile ocazionate de ȋncheierea contractului de vânzare cumpărare vor fi 
suportate de către cumpărător. 

                   Art.6.- Se ȋmputerniceşte dl.Vasilică Harpa, Primarul Oraşului Tȋrgu Neamţ să semneze 
contractul de vânzare cumpărare la notar. 

                    Art.7.- Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Oraşului Tȋrgu Neamţ, 
Direcţiei buget contabilitate, Direcţiei venituri impozite şi taxe, Serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului şi Serviciului juridic , ȋn vedere ducerii la ȋndeplinire. 

 
            PRIMAR ,  
 
  VASILICĂ HARPA                       
                                                                   Vizat pentru legalitate , 
                                                                          Secretar oraş, 
                                                                    Jr.ISABELA SABIN           
 

 

 
















































