
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară  a 

dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Oraşul Tîrgu Neamţ 
 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare; 
- Adresa nr. 11878 din 02.06.2015 a Ministerului pentru Societatea Informaţională, prin S.C. 

Telekom România Comuniucations S.A; 
- Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Compartimentului Planificare şi 
Dezvoltare Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 13463 din 22.06.2015; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 alin 3 şi 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 atestă apartenenţa la domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ, a următoarei 
suprafeţe de teren: 

- teren aferent Căminului Cultural Blebea, S = 1036 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, 
localitatea Blebea, str. Vânătorului. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate, în favoarea UAT 
Oraşul Tîrgu Neamţ a suprafeţei de teren prevăzute la art. 1;   

Art. 3. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine, va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală, 
Autoritate Tutelară. 

 
 
 

                                Iniţiator,   Avizat legalitate, 
                                 Primar                                                         Secretar, 
                          Harpa Vasilică                                                               jr. Laura Elena Maftei 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 13463 DIN 22.06.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară  a 
dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Oraşul Tîrgu Neamţ 

 
 

Ministerul pentru Societatea Informaţională realizează Proiectul Ro-NET - Construirea 
unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale, care are ca obiectiv principal construirea unei reţele de distribuţie pentru internet în 
bandă largă în localităţile fără acoperire identificate drept „zone albe” în România, în vederea 
utilizării serviciilor electronice, promovând astfel creşterea economică şi crearea de locuri de muncă 
în localităţile vizate de proiect.  

Ministerul pentru Societatea Informaţională a organizat o procedură de licitaţie publică, în 
urma căreia a atribuit operatorului Telekom Romania Communications un contract de concesiune de 
lucrări publice având ca obiect construirea şi operarea unei reţele de comunicaţii electronice în 
localităţile identificate drept zone albe. 

Localitatea Blebea a fost identificată drept zonă albă şi face parte din localităţile incluse în 
proiectul Ro-NET. Aici va fi realizat un punct local de acces în bandă largă (PABL) fiind necesară o 
suprafaţă de teren de 10 mp.  

Zona identificată pentru realizarea PABL-ului este în vecinătatea Căminului Cultural Blebea, 
str. Vânătorului, localitatea Blebea. 

Deoarece terenul aferent Căminului Cultural Blebea nu este întabulat, este necesară realizarea 
documentaţiei cadastrale şi intabularea acestuia.  

 
Ca urmare, propun consiliului local spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre  privind 

atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară  a dreptului de 
proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Oraşul Tîrgu Neamţ. 

 
 
 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 AVIZAT, 
Serviciul U.A.T.                                                                                 PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                   HARPA VASILICĂ 
NR. 13463 DIN 22.06.2015 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară  a 
dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Oraşul Tîrgu Neamţ 

 
 

Ministerul pentru Societatea Informaţională realizează Proiectul Ro-NET - Construirea 
unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale, care are ca obiectiv principal construirea unei reţele de distribuţie pentru internet în 
bandă largă în localităţile fără acoperire identificate drept „zone albe” in România, în vederea 
utilizării serviciilor electronice, promovând astfel creşterea economică şi crearea de locuri de muncă 
în localităţile vizate de proiect.  

Ministerul pentru Societatea Informaţională a organizat o procedură de licitaţie publică, în 
urma căreia a atribuit operatorului Telekom Romania Communications un contract de concesiune de 
lucrări publice având ca obiect construirea şi operarea unei reţele de comunicaţii electronice în 
localităţile identificate drept zone albe. 

Localitatea Blebea a fost identificată drept zonă albă şi face parte din localităţile incluse în 
proiectul Ro-NET. Aici va fi realizat un punct local de acces în bandă largă (PABL) fiind necesară o 
suprafaţă de teren de 10 mp.  

Zona identificată pentru realizarea PABL-ului este în vecinătatea Căminului Cultural Blebea, 
str. Vânătorului, localitatea Blebea. 

Deoarece terenul aferent Căminului Cultural Blebea nu este întabulat, este necesară realizarea 
documentaţiei cadastrale şi intabularea acestuia. 

Costurile aferente realizării documentaţiei cadastrale vor fi suportate din bugetul proiectului 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobarea proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea 
funciară  a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Oraşul 
Tîrgu Neamţ. 

 
 

Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,                                  Serviciul U.A.T., 
                Ing. Amihăilesei Daniel                                                             Ing. Rusu Ion 
 
 


