
 
 

 

 

 
ROMANIA 

Judeţul Neamţ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 

 
 

 
nr. 23 din 30 ianuarie 2020 

privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat 
al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Calistrat Hogaş, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. Neamţ  în 

suprafaţă de 11 mp, către Iordache Aurica 

   

Consiliul Local al orasului Targu Neamt 

Ţinând cont de adresa înregistrată la Primăria oraşului Târgu Neamţ cu nr. 
2736/21.02.2019, prin care se solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 11 mp, situat în Târgu 
Neamţ, str. Calistrat Hogaş, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. Neamţ . 

Având în vedere prevederile: 
• art.859 alin. (2), art. 876, art. 1650, art. 1657, art.1730 şi următoarele din NCC;  

• HCL nr. 284/24.10.2019 privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 
vânzării unor terenuri , aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ; 

• Contract  de concesiune nr. 73/01.04.2010, având ca obiect concesionarea 
suprafeţei de teren de 11 mp situată în Târgu Neamţ, str. Calistrat Hogaş, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. 
Neamţ;  

• Autorizaţie de construire nr. 67/08.06.2010 pentru construcţia unei extinderi – 
balcon cu acces din interior; 

• Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2183/25.08.2004 la notar 
public Teodorescu Haralambie; 

• Raportul de evaluare nr. 878/28.11.2019 pentru teren intravilan situat în oraşul 
Târgu Neamţ, str. Calistrat Hogaş, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. Neamţ; 

• Extrase de carte funciară din data de 04.11.2019 pentru nr. cadastral 56369-C1 şi 
nr. cadastral 56369; 

• HCL nr. 268/24.10.2019 privind aprobarea Regulamentului procedurii de vânzare 
a bunurilor din domeniul privat al oraşului Târgu Neamţ; 

• Procesul verbal  nr. 822/21.01.2020 al Comisiei de evaluare pentru concesionarea, 
închirierea şi vânzarea bunurilor imobile din domeniul public şi privat al oraşului Târgu Neamţ, 
constituită în conformitate cu Dispoziţia primarului nr. 762/05.11.2019; 

• HCL nr. 252/26.09.2019 privind trecerea din domeniul public al oraşului Târgu 
Neamţ în domeniul privat al oraşului Târgu Neamţ al unor bunuri imobile terenuri, poziţia 8; 

Examinând Referatul de aprobare nr.843/21.01.2020  înaintat de Primarul oraşului Târgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate nr844./21.01.2020al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei 
oraşului Târgu Neamţ; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,c”, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. (3) lit. g,  
coroborat cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a), art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ ADOPTĂ PREZENTA 

HOTĂRÂRE: 
Art.1. (1) Se însuşeşte Raportul de evaluare NR. 878/28.11.2019 întocmit de către 

evaluator ANEVAR autorizat Casapu Ioan, legitimaţie nr. 11232/2019, pentru terenul cu 



suprafaţa de 11 mp, situat în Târgu Neamţ, str. Calistrat Hogaş, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. Neamţ, 
la valoarea de 612 euro, respectiv 2923 lei (preţul nu include TVA).  

(2) Se însuşeşte Procesul verbal  nr. 822/21.01.2020 al Comisiei de evaluare pentru 
concesionarea, închirierea şi vânzarea bunurilor imobile din domeniul public şi privat al oraşului 
Târgu Neamţ, constituită în conformitate cu Dispoziţia primarului nr. 762/05.11.2019; 

Art. 2. (1) Se aproba vânzarea directă, prin exercitarea dreptului de preemţiune, a  
imobilului teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Calistrat 
Hogaş, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. Neamţ, în suprafaţa de 11 mp, nr. cadastral 56369, către Iordache 
Aurica, la preţul stabilit de 3410 LEI.  

(2) Terenul supus vânzării face parte din domeniul privat al oraşului Târgu Neamţ, are 
categoria de folosinţă curţi construcţii şi nu face obiectul legilor proprietăţii. 

Art. 3. (1) Se împuterniceşte primarul Oraşului Târgu Neamţ să semneze contractul de 
vânzare - cumpărare între Oraşul Târgu Neamţ şi Iordache Aurica. 

           (2) Contractul de concesiune nr. 73/01.04.2010, se va rezilia cu data semnării 
contractului de vânzare-cumpărare; 

Art.4 Taxele notariale ocazionate de vânzare vor fi suportate de comparator. 
Art.5 Modalitatea de plata a preţului: suma totală reprezentând contravaloarea terenului 

se va plăti într-un cont indicat de vânzător, la momentului perfectării contractului de vânzare 
cumpărare sau la casieria Primăriei Oraşului Târgu Neamţ. 

Art.6. (1) Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriului si Serviciul Juridic din cadrul 
Primăriei oraşului Târgu Neamţ vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) Hotărârea va fi comunicată solicitanţilor pentru a îşi exprima opţiunea de cumpărare 
în termen de 15 zile de la primirea acesteia, conform art. 364 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. Dacă în acest termen concesionarul nu-şi exprimă opţiunea cu 
privire la cumpărarea terenului, conform prezentei hotărâri, hotărârea în cauză îşi încetează 
efectele. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu , de către  secretarului general al 
oraşului Târgu Neamţ prin intermediul compartimentului Administratia publică locală şi relaţia 
cu consiliul local ,  în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Târgu Neamţ , prefectulului 
judeţului Neamţ şi persoanelor interesate ,se depune în format electronic pe pagina de internet 
www.primariatarguneamt.ro  
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   
      Vasile  APOPEI                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL GENERAL UAT, 
                                                                                                                Jr. Isabela SABIN 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                         

                                           str.Ştefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamţ,Tel.0233/790245;790305;Fax: 233/790508; 

E-mail:relatiipublice@primariatgneamt.ro; tgnt@primariatgneamt.ro 



CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 

PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 
 

 
 

prin ridicarea mâinii 
 

 

prin apel nominal 

Hotărâre cu caracter normativ  DA/NU  da Hotărâre cu caracter individual   DA/NU nu 
0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţieDA/NU  Se înscriu numărul 
de voturi determinat 
potrivit majorităţii 
necesare: 

0 
0.b. majorităţii consilierilor locali în funcţieDA/NU  da 13 
0.c. majorităţii consilierilor locali prezenţiDA/NU   0 
1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 
2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şi rând 2=rând 5+6+7+8+9+10) 19 
3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 13 
4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10) 17 
5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 17 
6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 

Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA” 
0 

7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0) 0 
8. Numărul consilierilor locali absenţi motivat 2 
9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat 0 

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soţ, soţie, 
afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, 
respectiv: 

0 

  
NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul acestuia. 
 2. dacă la rândul 10 nu este nici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali respectivi, se 
menţionează „nu este cazul”. 
* Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al primarului oraşului 
căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri 

 

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
ORAŞULUI Nr.23 din 30.01.2020 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE 

Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) 30.01.2020  
2 Comunicarea către Primar2) 10.02.2020  
3 Comunicarea către prefectul judeţului3) 10.02.2020  
4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)   
6 Hotărârea devine obligatorie6) şi produce efecte juridice7)   

Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
1)Art.139 alin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
2) art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului 
3) art.197 alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data 
comunicării oficiale către prefect 
6)art.198 alin(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează 
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