
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor 
de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 

 
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere adresa Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ – Zona operaţională Nord 
nr. 4930 din 03.12.2013; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei 
bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare, completată cu H.C.L. nr. 10 din 31.01.2011 ; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală şi al Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ambele înregistrate sub nr. 19329 din 
13.12.2013; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c) şi alin. 5, lit. a) art. 45 alin. (3) din Legea nr.  215/2001 
a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea listei bunurilor de retur ce aparţin domeniului public al oraşului 

Tîrgu Neamţ şi se concesionează Companiei Judeţene APA SERV S.A. prin scoaterea următoarelor  
bunuri, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre: 
                1.Teren în suprafaţă de 6520 mp, situat în str. Castanilor – Staţie de epurare, teren care a 
fost pus la dispoziţie de către Consiliul Local Tg. Neamţ pentru realizarea Staţiei de transfer şi a 
staţiei de sortare a deşeurilor; 
                2.210 ml împrejmuire gard din plăci de beton, aferent terenului concesionat; 
                3.reţea electrică de iluminat exterior cu 2 stâlpi de beton.  

Art. 2.  Se completează anexa la H.C.L. nr.  105 din 25.09.2009 cu clădire post de transformare 
din incinta staţiei de epurare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 3. Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală şi Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr. 244 

din 20.12.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Roman Ioan Romeo 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti          19       
        Pentru              19           
        Împotrivă                          
        Abtineri                         



 


