
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 34 din 27.02.2015 privind însuşirea bunurilor care 

aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
   
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, ale prevederilor art. 119, art. 121 şi art. 122 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritorilului şi al Compartimentului 
Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 19.185 din 
18.09.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 27.02.2015 
privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ cu terenurile 
identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte componentă a acesteia. 

 
Art. 2.  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Planificare şi 

Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 

 
 

Iniţiator, 
Primar,  

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 19.185 DIN 18.09.2015   
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 
pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 34 din 27.02.2015 privind însuşirea bunurilor care 

aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

Având în vedere prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, ale prevederilor art. 119, art. 121 şi art. 122 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere identificarea următoarelor suprafeţe de teren, situate în oraşul Tîrgu Neamţ: 
- Teren str. Castanilor fn, S =  1.800 mp, teren care a fost cumpărat conform contractului de 

vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1113 din 22.06.2015; 
- 13 loturi de teren în suprafaţă de 250 mp fiecare, identificat la intersecţia dintre str. Tăbăcari 

şi str. Slt. Ion M oşneagu. 
 
Se propune proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 34 din 27.02.2015 

privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tg. Neamţ, conform anexei la 
prezenta hotărâre.  

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                HARPA VASILICĂ 
NR. 19.185 DIN 18.09.2015             
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre 
pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 34 din 27.02.2015 privind însuşirea bunurilor care 

aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

 
Având în vedere prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, ale prevederilor art. 119, art. 121 şi art. 122 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune completarea bunurilor care 
aparţin domeniului privat al oraşului Tg. Neamţ cu următoarele terenuri: 

 
- Teren str. Castanilor fn, S = 1.800 mp, teren care a fost cumpărat cu suma de 8.000 lei 

conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1113 din 22.06.2015 de la Societatea 
Civilă Profesională EUROINSOLV SPRL -  lichidatorul judiciar al SC ACVATERM  SA Tg. Neamţ,  
teren identificat prin nr. cadastral  52839 şi planul de amplasament anexat la prezentul raport de 
specialitate; 

- 13 loturi de teren în suprafaţă de 250 mp fiecare, teren intravilan identificat la intersecţia 
dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. Ion M oşneagu, identificat conform planului de situaţie anexat la 
prezentul raport de specialitate. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 34 din 27.02.2015 privind însuşirea bunurilor 
care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 

 
 
 
 
       Şef Serviciul U.A.T.,                  Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală,    
           ing. Rusu Ion                                    Ing. Amihăilesei Daniel  
        

 
 



Anexa nr. 1 la HCL nr…….  din ………. 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 27.02.2015 privind însuşirea bunurilor care aparţin 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
 

Nr.crt 
Cod 

clasific. 
H.G. 

Denumirea bunului  Elemente de identificare Data 
PIF 

 Valoare de 
inventar  Situatia juridica actuala  

0 1 2 3 4  5      6 

1   
TEREN  

str. Castanilor, fn  
S = 1.800 mp 

Teren intrav. oraş Tg. Neamţ, str. 
Castanilor, S = 1800 mp (1254 mp teren 
arabil si 546 mp drum acces, învecinat la 
Nord – str. Castanilor, Est şi Vest – 
proprietate particulară, Sud – Staţie de 
epurare, NCP 52839, contract de 
vanzare-cumpărare autentificat sub nr. 
1113 din 22.06.2015.  

2015 8.000 lei  Domeniul Privat  

2   
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 1) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

3  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 2) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

4  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 3) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

5  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 4) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

6  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 5) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  



7  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 6) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

8  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 7) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

9  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 8) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

10  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 9) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

11  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 10) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

12  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 11) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

13  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 12) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

14  
TEREN  

Str. Tăbăcari, S = 250 mp 
(lot 33) 

Teren construcţii  intrav. oraş Tg. Neamţ, 
amplasat în str. Tăbăcari, fn, la 
intersecţia dintre str. Tăbăcari şi str. Slt. 
Ion Moşneagu.  

2015 
    Domeniul Privat  

 


