
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar a 
unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Tg. Neamţ,  în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în 

oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului)  
  
  

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 şi 

completările ulterioare; 
- H.C.L. nr. 67 din 29.02.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Senţinţa civilă nr. 2544/10.12.2015, pronunţată de Judecătoria Tîrgu Neamţ în dosarul nr. 

2046/321/2014 şi Decizia civilă nr. 48/2017 din 12.01.2017 pronunţată de Tribunalul Neamţ;  
- Adresa nr. 8360 din 22.05.2017 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor; 
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. 8472 din 24.05.2017; 

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 punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tîrgu Neamţ pentru aplicarea legilor 

fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Tg. Neamţ, în suprafaţă de 5866,60 
mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului), identificat prin planul de 
amplasament şi delimitare a bunului imobil cu numărul cadastral provizoriu 74. 

Art. 2. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar,  

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               jr. Laura Elena Maftei 

 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 8.472 DIN 24.05.2017   
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar a 
unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Tg. Neamţ,  în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în 

oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului)  
 
 
 

Având în vedere prevederile:  
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.C.L. nr. 67 din 29.02.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Senţinţa civilă nr. 2544/10.12.2015, pronunţată de Judecătoria Tîrgu Neamţ în dosarul nr. 

2046/321/2014 şi Decizia civilă nr. 48/2017 din 12.01.2017 pronunţată de Tribunalul Neamţ, prin care 
Comisia Locală Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar este obligată să întocmească procesul 
verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 1,82 ha teren situat în oraşul Tg. Neamţ, pe numele Kerţ 
Constantin, în calitate de moştenitor al defunctului Kertz Iosif. 

- Adresa nr. 8360 din 22.05.2017 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor; 

 
Se propune proiectul de hotărâre pentru privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. 

Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului 
Tg. Neamţ,  în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera 
oraşului) , teren identificat prin planul de amplasament şi delimitare a bunului imobil cu numărul 
cadastral provizoriu 74 – sera de flori. 

 
 
 
 
 

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. 8.472 DIN 24.05.2017             
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar a 
unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Tg. Neamţ,  în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în 

oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului)  
 
Prin Senţinţa civilă nr. 2544/10.12.2015, pronunţată de Judecătoria Tîrgu Neamţ în dosarul nr. 

2046/321/2014 şi Decizia civilă nr. 48/2017 din 12.01.2017 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Comisia 
Locală Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar este obligată să întocmească procesul verbal de 
punere în posesie pentru suprafaţa de 1,82 ha teren situat în oraşul Tg. Neamţ, pe numele Kerţ Constantin, 
în calitate de moştenitor al defunctului Kertz Iosif, pe vechiul amplasament sau un amplasament similar de 
valoare şi categorie de folosinţă. 

Domnul Kerţ Constanţin a solicitat punerea în posesie pentru o suprafaţă de 7100 mp, teren ocupat 
de sera oraşului Tg. Neamţ.  

În domeniul privat al oraşului Tg. Neamţ, terenul aferent serei este de 5866,60 mp, conform 
documentaţiei cadastrale identificată cu NCP 74. 

Facem menţiunea că pe acest teren au fost edificate construcţiile aferente serei (clădire 
administrativă, centrală termică, sere, magazii, etc) cu o valoare de inventar de 262.900 lei, clădiri care 
aparţin tot domeniului privat al oraşului Tg. Neamţ. 

 
Ţinând cont de prevederile:  
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.C.L. nr. 67 din 29.02.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Senţinţa civilă nr. 2544/10.12.2015, pronunţată de Judecătoria Tîrgu Neamţ în dosarul nr. 

2046/321/2014 şi Decizia civilă nr. 48/2017 din 12.01.2017 pronunţată de Tribunalul Neamţ, prin care 
Comisia Locală Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar este obligată să întocmească procesul 
verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 1,82 ha teren situat în oraşul Tg. Neamţ, pe numele Kerţ 
Constantin, în calitate de moştenitor al defunctului Kertz Iosif. 

- Adresa nr. 8360 din 22.05.2017 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor; 
 

înaintăm Consiliului local al oraşului Tg. Neamţ să analizeze oportunitatea iniţierii unui proiect 
de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor 
fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Tg. Neamţ,  în suprafaţă de 
5866,60 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului).  
 
              Şef Serviciul U.A.T.,                    Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală,    
                   Ing. Rusu Ion                                             Ing. Amihăilesei Daniel   
       

 
Serviciul Juridic Contencios, 
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