
                                                             
ROMANIA 

JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTARÂRE 
privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a orasului Tîrgu Neamţ, în 

suprafaţă  de 1074 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, 
str. Pictor Grigorescu, nr. 10. 

 
          Având în vedere prevederile art.123 alin.1 si 3 cererea nr. 18010 din 23.08.2012 a S.C. „MAPI” 
S.R.L. cu sediul în Tîrgu Neamţ, str. Radu Teoharie, nr. 5A, reprezentată legal de domnul Mihai Rusu 
prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1074 mp situat pe str. Pictor Grigorescu, 
nr.10 din corpul de teren în suprafaţă de 2845 mp identificat prin Cartea funciară nr. 51149; 
         Luand expunerea de motive nr. 827 din 18.01.2013 a primarului orasului Tîrgu Neamţ Si 
raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea domeniului public si privat al orasului; 
      În temeiul prevederilor art. 36, alin.( 2), lit. „c”coroborat cu alin. (5), lit. b), art. 45 alin.(3), 
art.115, alin. (1), lit. b) si art. 123, alin (3) si (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

HOTĂRĂȘTE: 
       Art. 1.  Se aprobă Raportul de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 2845 mp, situat în orasul 
Tîrgu Neamţ, str. Pictor Grigorescu, nr. 10, cu valoarea totală a terenului de 211.000 lei, echivalent 
47.160 euro la cursul de 4,4741 lei/euro (79.700 lei, echivalent 17.814 euro pentru suprafaţa de 
teren de 1074 mp), întocmit de SC „AXIS CONSTRUCT” SRL Tîrgu Neamţ. 
      Art. 2.  Se aprobă vânzarea către SC „MAPI” SRL Tîrgu Neamţ a terenului în suprafaţă de 1074 
mp, proprietate privată a orasului Tîrgu Neamţ, situat în str. Pictor Grigorescu, nr. 10, din totalul de 
2845 mp, înscris în cartea funciară nr. 51149. 
                  (2) Terenul este ocupat de construcţiile C4, C5, C8, C9, C11, proprietate S.C.”MAPI” S.R.L. 
Tîrgu Neamţ. 
                 (3)  Terenul este identificat în schiţa de plan Anexă la prezenta hotărâre. 
                 (4)  Preţul de vânzare a terenului este de 79.700 lei fara TVA, stabilit conform raportului 
de evaluare  întocmit SC „AXIS CONSTRUCT” SRL Tîrgu Neamţ.        
      Art. 3.   (1) Se împuterniceste primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele Orasului 
Tîrgu Neamţ contractul de vânzare - cumpărare pentru terenul menţionat la art. 2,  la  notarul 
public in termen de 60 de zile de la aprobarea hotararii. 
                    (2) Beneficiarul vânzării va suporta costurile generate de evaluarea terenului si 
perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică. 
     Art. 4.  Compartimentul Administrarea domeniului public si privat al orasului va lua toate 
măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
     Art. 5.  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
Nr. 10 
din 30.01.2013 
  Președinte de ședință,   

Consilier: Boca Ioan Doinel 
Contrasemnează, 

Secretar 
jr. Laura Elena Maftei 


