
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de  
teren, către Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Arhiepiscopia Iasilor 

 
        Consiliul local al orasului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ 

Luând act de adresa nr. 18324 din 02.09.2015 a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei; 
Având în vedere prevederile:  
Art. 124 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările si 

completările ulter ioare; Art.  8 alin.1, art.  9 alin. 3,  art.  10, art. 29 din Legea nr.  489/2006 privind 
libertatea religioasă si regimul general al cultelor, republicată; Art. 1-2 din Legea 103/1992 privind 
dreptul exclusiv al cultelor  religioase pentru producerea obiectelor de cult; Art. 874 alin. 1, ar t. 551,  art.  
861, art. 866 din Noul Cod Civil; Art. 136 alin. 4 din Constituţie; 

Ţinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si Raportul de 
specialitate nr. 24829 din 08.12.2015 comun al Serviciului Juridic Contencios, al Serviciului Urbanism 
si Amenajarea Teritoriului si al Compartimentului Administrarea domeniului Public si Privat din cadrul 
Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.  2 lit. c,  art. 45 alin. 3 si ale art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 313 mp, teren aparţinând 

domeniului public al orasului, identif icat în anexă, parte integrantă la prezenta, către Mitropolia 
Moldovei si Bucovinei - Arhiepiscopia Iasilor, în vederea edificării unui magazin pentru comercializarea 
obiectelor de cult si carte religioasă. 

Darea in folosinta gratuita se face sub conditia ca Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Arhiepiscopia 
Iasilor sa dea suprafata de 90 mp teren, situat in curtea Parohiei Sf. Nicolae – Humulesti,  str. Ion 
Creanga nr. 60, Tirgu Neamt, in folosinta gratuita Orasului Tirgu Neamt, in vederea construir ii unui sens 
giratoriu pentru fluidizarea traficului din zona. 

Transmiterea în folosinţă gratuită a celor  doua suprafete de teren se face pentru o perioadă de 49 de 
ani. 

Art. 2. Cheltuielile de lotizare si dezmembrare, cu privire la terenul atribuit în folosinţă gratuită, cad 
în sarcina Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. 

Art. 3.  Lucrările de construcţie vor începe în termen de 1 (un) an de zile de la data semnării 
contractului.  Neîndeplinirea acestei obligaţii duce la rezilierea contractului si la revocarea prezentei 
hotărâri, fără restituirea cheltuielilor efectuate de către beneficiar. 

Art. 4. Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze  contractul de dare în folosinţă 
gratuită a terenului. 
      
 
 
 
 
 



  Art. 5. Serviciul Juridic Contencios, Administraţie Publică Locala, Serviciului Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului si al Compartimentului Administrarea domeniului Public si Privat din cadrul 
Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, va lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.6. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie Publică Locală. 
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