
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – 

mijloace fixe , date în concesiune către SC ECO TG SRL, în scopul scoaterii din funcţiune şi 
casarea acestora în condiţiile legii   

   
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
- Propunerile comisiilor de inventariere şi casare a mijloacelor fixe şi obiectelor de 

invetar, ca urmare a inventarierii pe anul 2015; 
- Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

actualizată; 
- Prevederile art. 1, art. 2, art. 3 şi ale art. 4 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de socatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. 
Neamţ înregistrate sub nr. 14.160 din 10.08.2016; 

În temeiul prevederilor 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ a 
bunurilor – mijloace fixe, date în concesiune către SC ECO TG SRL, prezentate în Anexă, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea lor în condiţiile legii. 
Art. 3.  Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ a 

bunurilor – mijloace fixe, prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 4. Se mandatează conducerea SC ECO TG SRL pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor 

legale da casare a bunurilor - mijloace fixe, prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar,  

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               jr. Laura Elena Maftei 
 
 



Anexa la HCL nr…….  din ……….…. 
 
 

Bunuri de retur propuse pentru scoaterea din funcţiune şi casare – UAT – Tîrgu Neamţ 
 
 
 

Nr.crt  
Cod 

clasific. 
H.G. 

Nr. 
inventar Denumirea bunului U/M Cantitate Data PIF Valoare de 

inventar 

1 1.5.9 
3536 

Platforma colectare selectiva nr. 7- 
8.4 mp , Zona Obor - Str.Slt . Ion 
Mosneagu- Humulesti 

Buc 1 2010 1.500,00 

2 
1.5.9 

3535 

Platforma colectare selectiva nr. 8 - 
8.4 mp , Str.Nucilor ( langa Obor ) 
Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

3 
1.5.9 

3534 

Platforma colectare selectiva nr. 9 - 
8.4 mp , Str.Zorilor - langa parcare 
Muzeu Ion Creanga Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

4 
1.5.9 

3533 

Platforma colectare selectiva nr. 10 
- 8.4 mp , Str.Tabacari - langa SMA 
Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

5 
1.5.9 

3532 

Platforma colectare selectiva nr. 11 
- 8.4 mp , Langa zona Cimitir 
Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

6 
1.5.9 

3531 

Platforma colectare selectiva nr. 12 
- 8.4 mp , Str.Nemtisor ( langa pod 
Ozana ) Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

7 
1.5.9 

3530 

Platforma colectare selectiva nr. 13 
- 8.4 mp , Str. Vultur , 50 m dupa 
Troita Cartier Pometea 

Buc 1 2010 
1.500,00 

8 
1.5.9 

3529 

Platforma colectare selectiva nr. 14 
- 8.4 mp , Str Veterani - Rezervor 
apa Cartier Pometea 

Buc 1 2010 
1.500,00 

9 
1.5.9 

3523 

Platforma colectare selectiva nr. 20 
- 8.4 mp , Inters.Str.Moldovei cu 
Str.Stefan cel Mare langa parcul 
Eroilor Cartier Tutuieni 

Buc 1 2010 
1.500,00 

10 
1.5.9 

3518 

Platforma colectare selectiva nr. 25 
- 8.4 mp , Str.Oituz , in spate la 
Mobila Veche 

Buc 1 2010 
1.500,00 



11 
1.5.9 

3516 

Platforma colectare selectiva nr. 27 
- 8.4 mp , Langa Piata ( pe 
rezervoare ) 

Buc 1 2010 
1.500,00 

12 
1.5.9 

3515 
Platforma colectare selectiva nr. 28 
- 8.4 mp , Langa Pescarie 

Buc 1 2010 
1.500,00 

13 
1.5.9 

3512 

Platforma colectare selectiva nr. 31 
- 8.4 mp , Langa CTI - 
Str.M.Kogalniceanu ( vis a vis de 
BCR ) 

Buc 1 2010 
1.500,00 

14 
1.5.9 

3506 

Platforma colectare selectiva nr. 37 
- 8.4 mp , Aleea Eternitatii , langa 
Cimitir 

Buc 1 2010 
1.500,00 

 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 14.160 DIN 10.08.2016   
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor 
bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către SC ECO TG SRL, în scopul scoaterii din 

funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii   
 
 
 

Avînd în vedere propunerile comisiilor de inventariere şi casare a a mijloacelor fixe şi obiectelor 
de invetar, ca urmare a inventarierii pe anul 2015, prin care se solicită scoaterea din funcţiune şi 
casarea unor bunuri – mijloace fixe, care aparţin oraşului Tg. Neamţ şi sunt concesionate către SC 
ECO TG SRL; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului 
de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 
Propun emiterea unei hotărâri de consiliu privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe, date în concesiune către SC ECO TG 
SRL Tg Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii, bunuri 
identificate în anexa la proiectul de hotărâre.   

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILIC Ă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                AVIZAT, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                HARPA VASILICĂ 
NR. 14.160 DIN 10.08.2016             
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – 
mijloace fixe , date în concesiune către SC ECO TG SRL, în scopul scoaterii din funcţiune şi 

casarea acestora în condiţiile legii   
 
 

În urma inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar pe anul 2015, comisia de invetariere 
a propus şi comisia de casare a aprobat scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri – mijloace fixe, 
care aparţin oraşului Tg. Neamţ şi sunt concesionate către SC ECO TG SRL, asftel: 

 

Nr.crt  Denumirea bunului U/M Cantitate Data PIF Valoare de 
inventar 

1 
Platforma colectare selectiva nr. 7- 8.4 
mp , Zona Obor - Str.Slt . Ion 
Mosneagu- Humulesti 

Buc 1 2010 1.500,00 

2 
Platforma colectare selectiva nr. 8 - 8.4 
mp , Str.Nucilor ( langa Obor ) 
Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

3 
Platforma colectare selectiva nr. 9 - 8.4 
mp , Str.Zorilor - langa parcare Muzeu 
Ion Creanga Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

4 
Platforma colectare selectiva nr. 10 - 
8.4 mp , Str.Tabacari - langa SMA 
Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

5 Platforma colectare selectiva nr. 11 - 
8.4 mp, Langa zona Cimitir Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

6 
Platforma colectare selectiva nr. 12 - 
8.4 mp , Str.Nemtisor ( langa pod 
Ozana ) Humulesti 

Buc 
1 

2010 
1.500,00 

7 
Platforma colectare selectiva nr. 13 - 
8.4 mp , Str. Vultur , 50 m dupa Troita 
Cartier Pometea 

Buc 1 2010 
1.500,00 

8 
Platforma colectare selectiva nr. 14 - 
8.4 mp , Str Veterani - Rezervor apa 
Cartier Pometea 

Buc 1 2010 
1.500,00 

9 

Platforma colectare selectiva nr. 20 - 
8.4 mp , Inters.Str.Moldovei cu 
Str.Stefan cel Mare langa parcul Eroilor 
Cartier Tutuieni 

Buc 1 2010 

1.500,00 



10 
Platforma colectare selectiva nr. 25 - 
8.4 mp , Str.Oituz , in spate la Mobila 
Veche 

Buc 1 2010 
1.500,00 

11 Platforma colectare selectiva nr. 27 - 
8.4 mp , Langa Piata ( pe rezervoare ) 

Buc 1 2010 
1.500,00 

12 Platforma colectare selectiva nr. 28 - 
8.4 mp , Langa Pescarie 

Buc 1 2010 
1.500,00 

13 
Platforma colectare selectiva nr. 31 - 
8.4 mp , Langa CTI - 
Str.M.Kogalniceanu (vis a vis de BCR ) 

Buc 1 2010 
1.500,00 

14 
Platforma colectare selectiva nr. 37 - 
8.4 mp , Aleea Eternitatii , langa 
Cimitir 

Buc 1 2010 
1.500,00 

 
Aceste platforme sunt propuse la casare ca urmare a distrugerii acestora de către diverse persoane, 

precum şi a lucrărilor de sistematizare care urmează a fi efectuate pe raza oraşului (amenajare parcări, 
trotuare). 

 
Scoaterea din funcţiune şi casarea acestor bunuri se face conform prevederilor Ordonanţei nr. 

112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, care prevede: 
Art. 1 - Activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a 
căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în 
condiţiile prezentei ordonanţe. 
Art. 2 - Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale 
prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 
potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
Art. 3 - După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, 
casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor 
fixe care privesc apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, precum şi al celor din dotarea 
misiunilor diplomatice din străinătate. 
Art. 4 - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, 
după caz. 

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

hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor 
bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către SC ECO TG SRL Tg Neamţ, în scopul scoaterii din 
funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii. 

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

 


