
ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

                                                           HOTARÂRE 
 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Căminului Cultural Blebea – Tg. Neamţ 
către Centrul de Asistenta Rurala Timisoara pentru Centrul de Resurse Culturale -regiunea Nord 

Est a Romaniei, `n vederea  implementării proiectului  „Căminul Cultural, Actor principal al 
promovării patrimoniului cultural local în vederea dezvoltării comunitare” 

 
               Consiliul  Local  al  orasului  Tîrgu  Neamţ ; 

      Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si 
regimul juridic al acesteia; 
      Luând act de Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si de Raportul de 
specialitate nr. 1354/19.01.2011 al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 45, alin. 3, precum si ale art. 124 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.  
 

HOTARASTE: 
 
      Art. 1.   Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 24,0 mp  situat în 
incinta Căminului Cultural Blebea – Tg. Neamţ către Centrul de Asistenţă Rurală Timisoara, pentru 
Centrul de Resurse Culturale -regiunea Nord Est a Romaniei , pentru o perioadă de 5( cinci) ani, în 
vederea implementării proiectului „Căminul Cultural, Actor principal al promovării patrimoniului 
cultural local în vederea dezvoltării comunitare”. 
     Art. 2.  Se aprobă Acordul de parteneriat între Centrul de Asistenţă Rurală Timisoara si Consiliul 
Local al orasului Târgu Neamţ, prezentat în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
     Art. 3.  Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ 
vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
     Art. 4.  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
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