
                                                                        
ROMANIA 

JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTARÂRE 
  

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

 în suprafaţă  de 403 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Mihail 
Kogălniceanu, 

 (teren aferent Centalei Termice nr.1) 
          Având în vedere prevederile art.123 alin.1 si 3 , cererea 
nr. 18092 din 24.08.2012 a domnilor Bogdan Stefan, cu domiciliul în 
com. Vânători – Neamţ, jud. Neamţ si Olteanu Constantin, cu 
domiciliul în sat Ingăresti, com. Urecheni, jud. Neamţ, prin care 
solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 403 mp situat în orasul 
Tîrgu Neamţ, str. Mihail Kogălniceanu, ( teren aferent Centralei 
Termice nr.1) identificat prin Cartea funciară nr. 51170-C1, Tîrgu 
Neamţ, ca proprietari ai construcţiei Centrală Termică nr.1, conform 
Contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului 
Public Creangă Oana-Mihaela, sub nr. 116 din 22.02.2012; 
          Luand act de expunerea de motive nr. 826 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;  
                                                                     
HOTARASTE: 
       Art. 1.  Se aprobă Raportul de evaluare pentru terenul în 
suprafaţă de 403 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Mihail 
Kogălniceanu, cu valoarea totală a terenului de 37.300 lei, 
echivalent 8.281 euro la cursul de 4,5042 lei/euro, comunicat de BNR, 
întocmit de SC „AXIS CONSTRUCT” SRL Tîrgu Neamţ, prevăzut în Anexa 
nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
      Art. 2. (1)  Se aprobă vânzarea către Bogdan Stefan si Olteanu 
Constantin a terenului în suprafaţă de 403 mp, proprietate privată a 
orasului Tîrgu Neamţ, situat în str. Mihail Kogălniceanu ( teren 
aferent Centralei termice nr.1) înscris în  cartea funciară nr. 
51170-C1, Tîrgu Neamţ. 
                  (2) Terenul este ocupat de construcţiile C1, C2, 
C3, proprietate în cote ½ pentru fiecare, Olteanu Constantin si 
Bogdan Stefan. 
                 (3)  Terenul este identificat în schiţa Plan de 
amplasament si delimitarea imobilului, Anexa nr. 2 la  prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
                 (4)  Preţul de vânzare a terenului este de 37.300 
lei fara TVA, stabilit conform raportului de evaluare  întocmit de 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 menţionate la art. 2,  la  la  notarul 
public in termen de 60 de zile de la aprobarea hotararii. 
                    (2) Beneficiarii vânzării vor suporta costurile 
generate de evaluare a 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. 
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Președinte de ședință, 
Consilier: Boca Ioan Doinel 

                         
Contrasemnează, 
                     

Secretar, 
  jr. Laura Elena Maftei 

 


