
 

 
 

 

 
ROMANIA 

Judeţul Neamţ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 

 
 

 
nr. 157   din 17 august 2020 

privind modificarea art. 3 din HCL nr. 266/31.08.2017 privind trecerea unui teren din proprietatea 

oraşului Târgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ, în proprietatea 

judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes 

public judeţean 

 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 

Având în vedere: 

• Adresa cu nr. 10321/14.05.2020 şi înregistrată la noi sub nr. 6234/15.05.2020, Consiliul 

judeţean Neamţ solicită modificarea art. 3 din HCL nr. 266/31.08.2017 privind trecerea unui 

teren din proprietatea oraşului Târgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu 

Neamţ, în proprietatea judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea 

realizării unui proiect de interes public judeţean, în sensul prelungirii termenului de începere a 

lucrărilor cu  încă 48 de luni, motivat de mărimea proiectului; 

• Protocolul de predare primire a terenului înregistrat la noi sub nr. 182/25.09.2017 şi la 

CJ Neamţ sub nr. 17765/20.09.2017; 

• HCL nr. 266/31.08.2017 privind trecerea unui teren din proprietatea oraşului Târgu 

Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ, în proprietatea judeţului 

Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes 

public judeţean;Adresa  cu nr 17466 din 11.08.2020. 

• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi 

completată ulterior, Normele metodologice din 12.10.2009 de aplicare a legii 50/1991; 

• Nota interna/opinie juridica  nr. 10602/14.08.2020 a d-lui. c.j. Ţuţu Ion; 

Analizând Referatul de aprobare nr. 10623/17.08.2020 înaintat de către Primarul oraşului 

Târgu Neamţ şi Raportul de specialitate comun al serviciilor Juridic – Contencios, Fond funciar, 

Registrul Agricol şi Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat cu nr. 10624/17.08.2020; 

Având avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Neamţ, 

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

                   

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 266/31.08.2017 privind trecerea unui teren 

din proprietatea oraşului Târgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu 

Neamţ, în proprietatea judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea 



realizării unui proiect de interes public judeţean, în sensul prelungirii termenului de începere a 

lucrărilor cu 48 de luni. 

(2) Termenul de 48 de luni începe să curgă de la data de 25.09.2020, dată la care 

expiră termenul iniţial de 36 de luni. Dacă lucrările, pentru care a fost transmis terenul, nu au 

fost demarate în această perioadă, atunci, la încetarea perioadei terenul revine liber de sarcini 

în proprietatea publică a oraşului Târgu Neamţ. 

Art.2.  Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Târgu-Neamt, prefectului 

judetuluiNeamt, se depune in format electronic, pepagina de internet 

www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului 

Local”.se depune in format electronic, pe pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in 

subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local”. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
Gaiţă  Dumitru                                                                     SECRETARUL GENERAL UAT,                                        
                                                                                                                     c.j. Isabela Sabin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 
 

 
 
prin ridicarea mâinii 
 

 
prin apel nominal 

Hotărâre cu caracter normativDA/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 
înscriunumărul 
de 
voturidetermin
at 
Potrivitmajorită
ţiinecesare: 

0 

0.b. Majorităţii consilierilor locali în funcţieDA/NU  da 10 

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 şirând 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) 10 

4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şirând 4 = rând 5+6+7+10) 18 

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 absenti motivat 1 

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: 

1 

  

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 efectuareaa cestor procedura. 

 

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. 157 din 17.08.2020 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semnăturapersoaneiresponsabilesăefectuezeprocedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1)  17.08.2020  

2 ComunicareacătrePrimar2)       .08.2020  

3 Comunicareacătreprefectul judeţului3)       .08.2020  

4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   

5 Comunicarea, numaiîncazulcelei cu caracter 
individual4+5) 

  

6 Hotărâreadevine obligatorie6)şi produce 
efecte juridice7) 

  

Extrase din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ 
1)Art.139alin(1) Înexercitareaatribuţiilorceîirevin, consiliul local adoptăhotărâri, cu majoritateabsolutăsausimplă, dupăcaz. 
2) art 197 alin(2) Hotărârileconsiliului local se comunicăprimarului 
3) art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritorialecomunicăactele administrative prevăzute la 
art. 196 alin. (1) prefectuluiîncelmult 10 zilelucrătoare de la data adoptării, respectivemiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârileşidispoziţiile se aduc la cunoştinţapublicăşi se comunică, încondiţiilelegii, pringrijasecretarului 
general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicareahotărârilorcucaracter individual cătrepersoanelecărora li se adresează se face încelmult 5 zile de la 
data comunicăriioficialecătre prefect 
6)art.198alin(1) Hotărârile cu caracternormativdevinobligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţăpublică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual producefectejuridice de la data comunicăriicătrepersoanelecărora li se 
adreseaza 
 

X x 



 

 

 

 

 


