
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Tirgu 

Neamt a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 1661/Cladire 
Pavilion Internat 2, pozitia 1015, din Anexa 1 la HCL nr. 66/29.02.2016) situat in incinta 

Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt - si scoaterea din functiune a acesteia 
 

          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind  bunurile, proprietate publica cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonantei nr.112/31.08.2000 privind reglementarea  
procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc 
domeniul public al statului si al unitatii administrativ – teritoriale si ale Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor in constructii, republicata  cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
        Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 5131 din 27.03.2017, înaintată de Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Investitii si Transporturi din cadrul 
Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 
       Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
        În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’, art. 36 alin.(5) lit.”a”, ale art. 45 alin(1) şi (3) , 
ale art. 115 alin(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1.   Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Tirgu Neamt, a  
imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 1661/Cladire Pavilion 
Internat 2, pozitia 1015, din Anexa 1 la HCL nr. 66/29.02.2016) situat in incinta Colegiului 
Tehnic „Ion Creanga”, oras Tirgu Neamt, in suprafata construita la sol de 687 mp, conform 
schitei care se constitue anexa la prezenta. 
Art. 2.  Se aprobă intocmirea documentatiei în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi 
casării a imobilului  mentionat la art.1, in conditiile legii. 
Art. 3. Raportul de expertiza tehnica va concluziona  daca imobilul, mentionat la art.1 mai poate 
fi reabilitat si modernizat sau poate fi scos din functiune,  valorificat si casat. 
Art 4.  Serviciul  Investitii si Transporturi  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  Neamţ  şi  
Directia Buget - Contabilitate  vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art. 5.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie publica 
Locală si relatia cu Consiliul Local. 
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Ciorsac Elena 

                                                                    Contrasemnează, 
              Secretar oraş, 

                                         jr. Laura Elena Maftei 
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