
                                                                                                                                                     
R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea înființării unei PARCĂRI AUTO  pe terenul proprietatea publică 
a Comunei Țibucani, județul Neamț, situat în intravilanului satului Țibucani, în 

perimetrul aferent terenului fostului DISPENSAR UMAN  
 

 
CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa  

ordinară din data de 27 martie 2019; 
  
 Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei ŢIBUCANI, din care reiese 
necesitatea înființării unei parcări auto, în interesul major al Comunei ŢIBUCANI, judetul Neamt, 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate 
publica, precum şi raportul compartimentului de resort; 

În conformitate cu prevederile prevederile art. 4 din Legea Nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. e) și ale art. 120 alin. 1 și 2 din 
Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și ale 123 alin. (2) din Legea privind administrația 
publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aproba înființarea unei  PARCĂRI AUTO  pe terenul proprietatea publică a 
Comunei Țibucani, județul Neamț, situat în intravilanului satului Țibucani, în perimetrul aferent 
terenului fostului DISPENSAR UMAN, având o lungime de 15 m și o lățime de 30 m. 

Art.2. Lucrările pentru obiectivul prevăzut la art. 1 se vor realiza din bugetul local. 
Art.3. Primarul, prin Compartimentul „Urbanism și Amenajarea Teritoriului“ și Serviciul 

„Financiar-Contabilitate“, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 

persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției. 
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Nr. 28 
Adoptată în ședința  ordinară din data 27 martie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri în funcţie                            
Redactat și procesat C. Ambrosă 
27.03.2019 
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