
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, art. 21, alin. 

(1), cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, 
înregistrat sub nr. 22104 din 15.12.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c”, ale art. 45 alin (3) şi ale art. 115, alin. 1, lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ, care va avea în componenţă următorii 
membri: 

1. Apopei Vasile – Viceprimarul oraşului Tîrgu Neamţ  - Preşedinte 
2. Țuțu Ion – Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ   - secretar 
3. Iosub Ecaterina – Director economic    - membru 
4. Rusu Ion – Şef serviciul U.A.T.     - membru 
5. Iftode Oana Maria  -  Șef serviciul juridic    - membru 
Art. 2. Membrii comisiei nominalizaţi la art.1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 117 din 31.08.2016, 

nr. 79 din 23.07.2012 şi H.C.L. nr. 111 din 30.08.2011. 
Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
  

Nr._362_____ 
din  22.12.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Timişescu Ovidiu 

                                                                                                             
Contrasemnează, 

                                 Secretar oraş 
                                                                         Cons.jur. }u]u Ion 

 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:             18 
Pentru:                18 
Împotrivă: 
Abtineri: 


