
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

PROIECT 
Privind aprobarea  Regulamentului 

privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt, judetul  Neamt; 
 
          Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.c, alin. (5) lit. ,,b” coroborat cu art. 123 
alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In conformitate cu art. 13, art. 16 si art. 20 din Legea 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         Luand act de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod 
abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si Hotararea Guvernului nr. 250/2007 
pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989; 
          Tinand cont de  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul  juridic al 
acesteia, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare; 
         Avand in vedere Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi 
din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 88/2014 
pentru mpdificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi din intravilanul localitatilor; 
         Analizand Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, ambele 
inregistrate cu nr.3720/06.03.2017. 

          Luand act de avizele comisiilor de specialitate; 

          In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,c”, art. 45 alin. (3) coroborat cu 
prevederile art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE : 
         Art.1. Se aproba Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din 
domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
         Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre  Serviciul Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului si Serviciul Juridic Contencios; 
         Art.3.Secretarul Orasului Tirgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
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