
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al orasului Tg 

Neamt, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Ţinând cont de prevederile art 3 si 4 din Legea nr. 213/1998 cu modificările ulterioare privind 

bunurile proprietate publică şi ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; art.112 alin.6 din legea nr.1/2011 a educatiei nationale actualizata; HG 1356/2001 privind 
atestarea domeniului public al judetului Neamt precum si al municiilor, oraselor si comunelor; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Compartimentului Planificare şi 
Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 5789 din 17.03.2016; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c”, ale art. 45 alin (3) şi ale 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 aprobă propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al 

orasului Tg Neamt, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie astfel : 
- imobil (clădiri şi teren aferent) situat în str. 1 Decembrie 1918, în care a funcţionat Şcoala cu 

clasele I - IV nr. 6 Condreni, în imobil la dispoziţia Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, pe 
perioadă nedeterminată; 

- imobil (clădiri şi teren aferent) situat în str. Vânătorului, nr. 26, în care a funcţionat Şcoala cu 
clasele I - IV nr. 4 Blebea, în imobil la dispoziţia Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, pe perioadă 
nedeterminată; 

- imobil (clădiri şi teren aferent) situat în str. Hangului, în care a funcţionat Şcoala cu clasele I - 
IV nr. 7 Humuleştii Noi, în imobil la dispoziţia Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, pe perioadă 
nedeterminată; 

Art. 2. Schimbarea destinaţiei imobilelor respective se operează de la data emiterii avizului 
conform al ministrului educaţiei naţionale. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al Primăriei Tîrgu Neamţ. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
Ini ţiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               jr. Laura Elena Maftei 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                                
                   - PRIMAR - 
       NR.  5789 DIN 17.03.2016   
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind propunerea schimbării destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public 
al oraşului Tg Neamt, din imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în imobile cu 

altă destinaţie 
 

În ultima perioadă, se manifestă o cerere crescută de servicii sociale la nivelul 
oraşului Tîrgu Neamţ, astfel că este necesară găsirea de soluţii alternative pentru a 
rezolva aceste cereri, ştiindu-se faptul că bugetul local al oraşului Tg. Neamţ nu poate 
suporta la momentul de faţă construirea de imobile în acest sens. Identificarea de 
imobile care nu mai sunt folosite de instituţiile de învăţământ şi care se pretează la 
asemenea utilizare se constituie ca una din soluţiile aplicabile, cu atât mai mult existând 
şi posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile în acest scop.  

Imobilele care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre fac parte din domeniul 
public al oraşului Tîrgu Neamţ, fiind preluate în baza Protocolului de predare-primire 
nr. 13.521 din 10.10.2001, încheiat între inspectoratul Şcolar al judeţului Neamţ şi 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/1998, a H.G. 
nr. 548/1999 şi a O.U.G nr. 30 din 14.04.2000. 

Având în vedere faptul că: 
- de mai mulţi ani aceste imobile nu mai sunt folosite pentru procesul de 

învăţământ, datorită numărului scăzut de copii din zonă; 
- nu există cereri privind utilizarea acestor imobile în procesul de învăţământ 

de către alte unităţi de învăţământ; 
- există cereri ale organizaţiilor nonguvernamentale în vederea punerii la 

dispoziţie a imobilelor respective în vederea amenajării acestora în scopul 
furnizării de servicii sociale;    

Deoarece schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice 
locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale, propun spre analiză şi 
aprobare Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre privind 
propunerea de schimbare a destinaţiei a unor imobile aparţinând domeniului public al 
oraşului Tg. Neamţ. 
 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILIC Ă 
 
 
 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                 APROB, 
Serviciul U.A.T.                                                       PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                  HARPA VASILICĂ 
NR. 5789 DIN 17.03.2016             
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind propunerea schimbării destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public 
al oraşului Tg Neamt, din imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în imobile cu 

altă destinaţie 
 
 

Imobilele care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre fac parte din domeniul public al 
oraşului Tîrgu Neamţ, conform H.G. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Neamţ şi H.C.L. nr. 66 din 
29.02.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tg. 
Neamţ,  fiind preluate în baza Protocolului de predare-primire nr. 13.521 din 10.10.2001, încheiat între 
inspectoratul Şcolar al judeţului Neamţ şi Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, potrivit dispoziţiilor 
Legii nr. 213/1998, a H.G. nr. 548/1999 şi a O.U.G nr. 30 din 14.04.2000. 

 
Aceste imobile sunt identificate prin: 
Şcoala cu clasele I – IV nr. 4 Blebea, str. Vânătorului nr. 26, compusă din: 
- clădire şcoală (corp A + B) =  366 mp + 100 mp; 
- atelier scoală =  40 mp; 
- magazie A =  65 mp; 
- magazie B =  22 mp; 
- grup sanitar =  10 mp; 
- teren  = 5400 mp; 
Şcoala cu clasele I – IV nr. 6 Condreni, str. 1 Decembrie 1918, NCP 55137, compusă din: 
- clădire şcoală =  231 mp; 
- magazie şcoală =  60 mp; 
- teren = 4490 mp; 
Şcoala cu clasele I – IV nr. 7 Humuleştii Noi, str. Hangului, compusă din:  
- clădire şcoală =  310 mp; 
- teren = 3335 mp; 
 

Având în vedere faptul că: 
- de mai mulţi ani aceste imobile nu mai sunt folosite pentru procesul de învăţământ, 

datorită numărului scăzut de copii din zonă; 
- nu există cereri privind utilizarea acestor imobile în procesul de învăţământ de către alte 

unităţi de învăţământ; 
- există cereri ale organizaţiilor nonguvernamentale în vederea punerii la dispoziţie a 

imobilelor respective în vederea amenajării acestora în scopul furnizării de servicii 
sociale;  

- există posibilitatea schimbării destinaţiei acestor imobile precum şi posibilitatea de 
accesare de fonduri nerambursabile în vederea consolidării şi amenajării acestor imobile;    

Se propune schimbarea destinaţiei acestor imobile din imobile cu destinaţia de unităţi de 
învăţământ în imobile cu altă destinaţie, pe perioadă nedeterminată. 

 



 
Conform Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, art. 122: 

(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, 
gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de 
stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte 
componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către 
consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

 
6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului 
educaţiei naţionale. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se 
aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 
Prin adresa nr. 440/2013 Ministerul Educaţiei Naţionale comunică documentele care stau la baza 

emiterii Avizului conform, printre acestea regăsindu-se şi hotărârea consiliului local prin care se 
propune schimbarea de destinaţie. 

 
Această propunere de schimbare de destinaţie a fost aprobată şi de către consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ din subordinea cărora fac parte, prin adresele: 
- 104 din 11.02.2016 – Şcoala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica-Vodă”; 
- 1598 din 25.11.2015  - Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” ; 
- 9726 din 10.12.2014 – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă prezentăm spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului 
public al oraşului Tg Neamt, din imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în imobile cu altă 
destinaţie. 

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

Şef Serviciul juridic, 
Jr. Iftode Oana Maria 

 
 


