
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea Raportului de evaluare a bunurilor de retur concesionate în vederea gestionării 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Neamţ, aflate în administrarea 
Companiei Judeţene APA SERV SA Neamţ 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Luând act de adresa CJ APA SERV SA nr. 4867-1/23.02.2017 şi Raportul de evaluare nr. 7 din 

31.12.2016 pentru bunurile de retur concesionate în vederea gestionării serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare din judeţul Neamţ, aflate în administrarea Companiei Judeţene APA SERV SA 
Neamţ , întocmit de către Evaluator imobiliare şi mobile – Practician în insolvenţă Vulpe I. Ştefan Piatra 
Neamţ;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală şi Direcţia Buget Conmtabilitate 
din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 5007 din 23.03.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c” precum şi ale art. 45 alin (3) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 7 din 31.12.2016 pentru bunurile de retur 
concesionate în vederea gestionării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul 
Neamţ, aflate în administrarea Companiei Judeţene APA SERV SA Neamţ , întocmit de către Evaluator 
imobiliare şi mobile – Practician în insolvenţă Vulpe I. Ştefan Piatra Neam, în conformitate cu anexa nr. 1, 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă actualizarea listei de inventar cu noile valori conform art. 1, a bunurilor de 

retur din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
28/13144 din 10.08.2009 încheiat cu Compania Judeţeană APA SERV S.A.. 

 
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Buget 

Contabilitate şi Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al 
Primăriei Tîrgu Neamţ. 

 
Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr._113 
din 30.03.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Ciorsac Elena 

 
          Contrasemnează, 

              Secretar, 
               jr. Laura Elena Maftei 
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