
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT  
 

PROIECT 
 

HOTARÂRE 
 

 privind infiintarea serviciului public de administrare a blocurilor de pe raza 
orasului Tirgu Neamt  

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
 

Avand in vedere prevederile legii 53/2003– Codul Muncii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

si HCL 55 din 15.05.2009, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare a orasului Tirgu Neamt, catre compania judeteana APA 
SERV S.A. Neamt. 

Vazand  expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, prin care se propune infiintarea 
serviciului public de administrare a blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt , 
inregistrate cu nr. 12007 din 09.06.2009. 
 In temeiul art. 17, art. 36, alin (1) si alin (3) lit.b, alin (5), lit.a, ale art.45 alin (1),  
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
             Art. 1. Se aproba infiintarea serviciului public de administrare a blocurilor de 
pe raza orasului Tirgu Neamt, aflat in subordinea Consiliului Local.  

Art. 2.Se aproba organigrama Serviciului de administrare a blocurilor de pe 
raza orasului Tirgu Neamt, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, parte 
integranta a acesteia. 

Art. 3  Se aproba statul de functii al Serviciului administrare a blocurilor de pe 
raza orasului Tirgu Neamt, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare, parte 
integranta a acesteia. 

Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul 
de ordine interioara al Serviciului administrare a blocurilor de pe raza orasului Tirgu 
Neamt, conform anexelor nr. 3 respectiv 4,  la prezenta hotarare, parte integranta a 
acesteia. 
 Art. 5. Biroul Resurse Umane si Biroul Juridic din cadrul Primariei orasului 
Tirgu Neamt va lua toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 
           Art. 6.  Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Initiator, 
Primar  

Decebal Arn�utu 
 

Avizat pentru legalitate 
Secretar oras, 

jr. Laura Elena Maftei 



 
 

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                 PRIMAR 
NR. 12007 din 09.06.2009. 
  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind infiintarea serviciului public de administrare a blocurilor de pe raza 
orasului Tirgu Neamt  

 

Luand act de starea de drept a SC ACVATERM SA – societate aflata in 

procedura instituita de legea 85/2006,  si de publicatia de vanzare inaintata  institutiei 

noastre de catre administratorul judiciar al debitoarei, prin care se scot la vanzare 

anumite bunuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, iar bunurile din 

domeniul public sunt inalienabile,  insesizabile si imprescriptibile ,  

         Avand in vedere ca pentru a putea fi valorificate aceste bunuri se impune a fi 

necesare transmiterea lor din domeniul public in domeniul privat al  orasului Tirgu  

Neamt,   

Fata de cele mentionate mai sus, supunem spre analiza si aprobare 

Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt proiectul de hotarire privind trecerea unor 

bunuri, nominalizate in anexa la prezenta hotarare, din domeniul public in domeniul 

privat a orasului Tirgu Neamt. 

 

 

 

                                                                   Primar , 

        Decebal Arn�utu 

 

 
 
 
 



 
                                                                                                                          Aprob, 

                          Secretar oras, 
                                                                                                    jr. Laura  Elena Maftei 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
COMPARTIMENTUL JURIDIC 
NR. 12007 din 09.06.2009. 
  
 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarire  privind infiintarea serviciului public de administrare a 

blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt  

 
Luand act de publicatia de vanzare inaintata  institutiei noastre de catre 

administratorul judiciar al debitoarei SC ACVATERM S.A Tirgu Neamt, prin care se 

scot la vanzare anumite bunuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, 

iar in conformitate cu art. 11 din legea 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile 

si imprescriptibile,  

Avand in vedere ca pentru scoaterea la vanzarea a  bunurilor nominalizate in 

anexa, (acestea fiind cuprinse in Inventarul domeniului public al orasului Tirgu 

Neamt), este necesara transmiterea lor din domeniul public in domeniul privat al 

orasului in conformitatecu prevederile legislatiei in vigoare,  

Tinand cont de faptul ca efectuarea acestui demers ar inlesni solutionarea 

dosarului aflat pe rolul instantelor de judecata mai bine de 4 ani, in care societatea 

amintita mai sus este debitoare, 

propun transmiterea bunurilor nominalizate in anexa din domeniul public al 

orasului Tirgu Neamt in domeniul privat , 

         Avand in vedere cele prezentate mai sus , supunem spre analiza si aprobare 

Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt acest proiect de hotarare . 

 

                                                 Compartiment juridic,  

                                                     Mihaela Vasiliu 

 

 
 


