
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
privind darea in administrare  catre Clubul Sportiv  Scolar, Tirgu Neamt a cladirii  din 
incinta stadionului(vestiar dreapta) din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate publica a 

Orasului Tirgu Neamt 
 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
        Avand în vedere prevederile legii nr. 1/2011 a Educaţiei nationale, ale art. 123, alin. (1) din 
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
       Tinand cont de  prevederilor art.3-(4) din Legea nr.213/1998  privind proprietatea publica si 
regimul juridic al  acesteia , ale art.861-(3), art.867-870 din Noul Cod Civil; 
        Luand act de adresa nr.14360/12.08.2016 a domnului Prof. Laurentiu Pavel, Director al 
Clubului Sportiv Scolar, Tirgu Neamt, prin care  solicita  aprobarea darii in administrare  a 
vestiarelor din incinta stadionului din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate publica a Orasului Tirgu 
Neamt; 
         Tinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si Raportul 
de specialitate al Serviciului Urbanism,  inregistrate sub numarul 14438 din 16.08.2016 ; 
         Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 
          În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”c”, alin. (5) lit. “a”,  coroborat cu art.45 alin.3, 
art.123 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 
Art.1.  Se aproba darea in administrare  a cladirii din incinta stadionului(vestiar dreapta) din Str. 1 
Decembrie 1918, proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, Clubului Sportiv Scolar, Tirgu 
Neamt , prevazute in anexa 2, parte integranta la prezenta hotarare; 
Art.2. Cladirea din incinta stadionului (vestiar dreapta) se dau in administrare pe perioada 
valabilitatii contractului de dare in administrare nr.60 /19.03.2015, de la data prezentei hotarari,  in 
vederea organizarii si desfasurarii unei bune activitati specifice clubului sportiv. 
 Art.3. Se aproba Actul aditional anexa la prezenta hotarare  (anexa nr.1). 
 Art.4. Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt imputerniceste pe primarul orasului Tirgu Neamt 
sa semneze actul aditional. 
 Art.5.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare.  
 Art.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie  locala.   
  
 
 
         Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
           Primar,                                                                                    Secretar, 
    Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 



 
                                                                                   

                                                              ANEXA NR.1 LA HCL NR. 
 

Act Aditional nr.1 la  
Contractul de administrare nr.60/19.03.2015 

 
Art.1Păr ţile contractante 
 Între  
 
 ORASUL TIRGU NEAMT , unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică, având 
sediul în Str.Ştefan cel Mare, nr. 62,  Tîrgu Neamţ, tel. 0233/790245, fax. 0233/790508, având codul de 
înregistrare fiscală 2614104, cont deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ RO05TREZ49321A300530XXXX, 
reprezentat legal  prin Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilică şi Secretarul Oraşului Tîrgu 
Neamţ, jr. Laura- Elena Maftei în calitate  de titular al dreptului de proprietate sau proprietar 
 şi  

        CLUBUL SPORTIV SCOLAR, TIRGU NEAMT  cu sediul in Tirgu Neamt, Bulevardul Stefan 
cel Mare, nr.88, telefon 0233/790242, fax.0233/790623, reprezentat prin doamnul Prof. Laurentiu 
Pavel, având funcţia de Director, în calitate de titular al dreptului de administrare sau 
administrator , 

Art.2. Obiectul actului aditional il reprezinta darea in administrare  a cladirii din incinta stadionului 
(vestiar dreapta) din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, Clubului Sportiv 
Scolar, Tirgu Neamt 
Art.3. Restul prevederilor contractului rămân neschimbate. 

 Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi, _______, la sediul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ, în trei exemplare originale. 

 

                 Proprietar,                                                               Administrator,  

ORASUL TIRGU NEAMT                       CLUBUL SPORTIV SCOLAR, TIRGU NEAMT  
               Primar,                                                                      Director, 
            Harpa Vasilică                                                                Prof. Laurentiu Pavel 
 
 
 
     Viza Serviciul Juridic, 
 
 
Planificare si dezvoltare locala 
      Amihailesei Daniel 
 
 
Directia Buget Contabilitate 
     Ec. Ecaterina Iosub 
 
 
   Sef  Serviciul UAT,                      Comp. Adm Dom Public si Privat, 
       Ing. Rusu Ion                                        ing. Ciocoiu Camelia 
 
 
 
 



PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
Nr. 14438 din 16.08.2016 
                 
                                                                                                     APROB, 

 Primar, 
     Vasilică Harpa 

 
 
                                                  

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

La Proiectul de hotarare privind darea in administrare  catre Clubul Sportiv Scolar, 
Tirgu Neamt a cladirii  din incinta stadionului(vestiar dreapta) din Str. 1 Decembrie 

1918, proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt 
 

                Având în vedere cererea nr. 14360/12.08.2016 a domnului Prof. 

Laurentiu Pavel, Director al Clubului Sportiv Scolar, Tirgu Neamt, prin care  solicita  

aprobarea darii in administrare  a cladirii  din incinta stadionului (vestiar dreapta)  

din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt. 

        Tinand cont de  prevederile legii nr. 1/2011 a Educaţiei nationale, ale 

art.36, alin.(2), lit.”c”, alin. (5) lit. “a”,  coroborat cu art.45 alin.3, art.123 din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; prevederile art.3-(4) din Legea nr.213/1998  privind 

proprietatea publica si regimul juridic al  acesteia , ale art.861-(3), art.867-870 din 

Noul Cod Civil propunem  

Consiliului local al orasului Tirgu Neamt analizarea opotunitatii adoptarii 

unei hotarari prin care sa  aprobe darea in administrare a cladirii  din incinta 

stadionului (vestiar dreapta)  din Str. 1 Decembrie 1918, in vederea desfasurarii unei 

bune activitati specifice clubului sportiv. 

 

      SEF SERVICIU U.A.T.,                                         

Ing. Rusu Ion                                            

 

INTOCMIT,   

Ing Ciocoiu Camelia 

 



 

   PRIMARIA O RAŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
   Nr. 14438 din 16.08.2016 
 
 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOT ĂRÂRE 
 

privind darea in administrare  catre Clubul Sportiv Scolar, Tirgu Neamt a a cladirii  
din incinta stadionului (vestiar dreapta)  din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate 

publica a Orasului Tirgu Neamt 
 
 
 

 
Conform prevederilor prevederile legii nr. 1/2011 a Educaţiei nationale, ale 

art.36, alin.(2), lit.”c”, alin. (5) lit. “a”,  coroborat cu art.45 alin.3, ale art.123 din 

Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile art.3-(4) din Legea nr.213/1998  privind 

proprietatea publica si regimul juridic al  acesteia , ale art.861-(3), art.867-870 din 

Noul Cod Civil . 

          Luand in considerare cererea nr. 14360/12.08.2016 a domnului Prof. 

Laurentiu Pavel, Director al Clubului Sportiv Scolar, Tirgu Neamt, prin care  solicita  

aprobarea darii in administrare  a  cladirii  din incinta stadionului (vestiar dreapta)  

din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt. 

       Avand in vedere raportul de specialitate la proiectul de hotarare, propun 

Consiliului local adoptarea unei hotarari prin care  sa  aprobe darea in administrare a 

cladirii  din incinta stadionului (vestiar dreapta)  din Str. 1 Decembrie 1918, in 

vederea desfasurarii unei bune activitati specifice clubului sportiv. 

 
 
 

 
 

Ini ţiator,                                                                                                                                          
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 

 
 


