ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TA$CA

HOTARARE

Privind transmiterea din domeniul public al comunei Taqca, in domeniul public al Judefului
Neamf a unor imobile
Consiliul Local al comunei Tagca, judetul Neamf, intrunit in gedinfl extraordinarl in
ziua de 13 mai 2019;
LuAnd act de HotirArea Consiliului Judelean Neam{ nr.260 din data d,e 21.11.2018 privind aprobarea
unor solicitdri de transmitere a unor imobile in proprietatea judelului Neamt;
Vdzdnd referatul de specialitate nr.7677 din data de 05.12.2018 qi referatul de specialitate
nr.7689 din data de 05.12.2018 intocmite de cdtre doamna Verdeg Anca-Raluca, consilier in cadrul
compa-rtimentului Urbanism qi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului;
AnalizAnd referatul de specialitate nr.3523/13.05.2019 intocmit de cdtre doamna Soponari
Georgeta, consilier in cadrul compaftimentului programe europene din aparatul de specialitate al
primarului gi expunerea de motive a primarului comunei Taqca;
V6zdnd prevederile HotdrArii Consiliului Local TaEca nr.72 din data de 25.10.2018 privind
trecerea unei suprafele de teren din domeniul privat al comunei Taqca in domeniul public al comunei
Taqca;

Conform prevederilor Hot5r6rii Consiliului Local Tagca nr.79 din data de 20.1 1.2018 privind
trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat a1 comunei Taqca in domeniul public al comunei
Taqca, modificatd qi completatl prin HCL Taqca nr.1212019;
Vdz6nd Avizul conform nr.2453 9116.04.2019 emis de cdtre Ministerul Educatiei Nalionale,
Direclia Generald Infrastructurd, Direclia Patrimoniu qi InvestiJii;
Avdnd in vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.21311998 privind bunurile proprietate
public6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Ydzdnd, aviztrl favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Taqca;
in temeiul prevederilor art. 45, alin.(3), ale prevederilor arl.115, alin.(1), lit.,,b,, qi ale
prevederilor art,119, art.120 din Legea administraliei publice locale nr.21512001, @ cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

HOrARAgrn:
Art.l

Se aprobd trecerea din domeniul public al comunei Tagca, judelul Neam!, in
domeniul public al jude[ului Neamf a imobilului format din teren Si conshuctii , cu numdr cadastral
51077, respectiv Clddirea $colii Neagra qi grup sanitar, cu terenul aferent in suprafala de 3064 m.p.,
avdnd datele de amplasament prevezute in anexele 1a gi 1b, care fac parte integrantd din prezenta
hotdr6re, in vederea realiziirii unor obiective de interes public jude{ean, respectiv a unui Centru de
zi gi a doud locuinte protejate, destinate persoanelor cu dizabilitdti.
Art,2 Se aprobd trecerea din domeniul public al comunei Taqca, judetul Neam!, in
domeniul public al jude{ului Neam{ a imobilului fonnat din teren, cu numdr cadastral 51168 , teren
situat in intravilanul satului Hamzoaia, comuna Taqca, in suprafald de 2157 m.p., avdnd datele de
amplasament prevdzute in anexele 2a Ei 2b, care fac parle integrantd din prezenta hotdrdre, in vederca
realizirii unor obiective de interes putrtic judefean, respectiv a doui locuinle protejate, destinate
persoanelor cu dizabilitdti.

Art.3 in cazul in care, in termen de 3 ani de la data adoptdrii prezentei hotdrdri obiectivele
mai sus precizate nu vor intra in funcfiune, bunurile stipulate la art.1, respectiv art.2, vor reveni in
domeniul public al comunei Taqca.
Art.4 Se imputemiceqte primarul comunei TaEca, sd indeplineascd procedurile de predare
preluare a imobilelor.

Art.S Secretarul comunei Tagca, va asigura aducerea la cunoqtinti publicd a prezentei hotdrAri,
pe care o va comunica primarului comunei Taqca, compartimentului programe europene,
compartimentului urbanism qi amenajarea teritoriului, compartimentului hnanciar-contabil, Instituliei
Prefectului jude{u1 Neamt, in vederea verificdrii legalit5lii qi tuturor persoanelor gi instituliilor
interesale. in termenul Iegal in vigoare.
Art.6 La data intrdrii in vigoare a prezentei hotir6ri, se abroga orice alte prevederi contrare.
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