
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei de alipire a  unor terenuri aparţinând domeniului public al 

oraşului Tîrgu Neamţ 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Prevederile art. 879 alin 1 şi 5 şi art. 880 Cod civil, Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat 

privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte 
funciară şi ale Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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. 12079 din 19.07.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi alin. (5) 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. (1) Se aprobă alipirea imobilelor (terenuri), situate în oraşul Tîrgu Neamţ, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 81A, proprietatea publică a oraşului Tîrgu Neamţ, identificate după cum urmează:  

a) parcela înscrisă în CF nr. 55371 oraş Tîrgu Neamţ sub nr. cadastral 55371, cu categoria de 
folosinţă – curţi - construcţii, în suprafaţă de 31751 mp, proprietate publică a oraşului Tîrgu Neamţ; 

b) parcela înscrisă în CF nr. 55372 oraş Tîrgu Neamţ sub nr. cadastral 55372, cu categoria de 
folosinţă – curţi - construcţii, în suprafaţă de 12806 mp, proprietate publică a oraşului Tîrgu Neamţ. 
            (2) Prin alipirea parcelelor indicate la alin. (1), se va forma un corp de proprietate nou, în 
suprafaţă de 44557 mp, cu stare de proprietate neschimbată. 

   Art. 2. Se mandatează Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze actul autentic de alipire. 
Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 

Iniţiator, 
Primar,  

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               jr. Tuţu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 12079 DIN 19.07.2017  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentaţiei de alipire a  unor terenuri aparţinând domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ 

 

 

În vederea redepunerii proiectului „Construire infrastructură de agrement în oraşul 
Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ" în cadrul POR – Axa prioritară 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1, în 
vederea îndeplinirii condiţiei de eligibilitate a proiectului este necesară alipirea a două 
suprafeţe de teren din incinta stadionului respectiv: 

- a) parcela înscrisă în CF nr. 55371 oraş Tîrgu Neamţ sub nr. cadastral 55371, cu 
categoria de folosinţă – curţi - construcţii, în suprafaţă de 31751 mp, proprietate 
publică a oraşului Tîrgu Neamţ; 
- b) parcela înscrisă în CF nr. 55372 oraş Tîrgu Neamţ sub nr. cadastral 55372, cu 
categoria de folosinţă – curţi - construcţii, în suprafaţă de 12806 mp, proprietate 
publică a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
Prin alipirea parcelelor indicate la alin. (1), se va forma un corp de proprietate nou, 

în suprafaţă de 44557 mp, cu stare de proprietate neschimbată. 
 

 
 

 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală        PRIMAR, 
NR.  12079 DIN 19.07.2017                   HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentaţiei de alipire a  unor terenuri aparţinând domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile art. 879 alin 1 şi 5 şi art. 880 Cod civil, Ordinului nr. 

700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare 
recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară şi ale Legii nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Se propune alipirea următoarelor terenuri: 
- a) parcela înscrisă în CF nr. 55371 oraş Tîrgu Neamţ sub nr. cadastral 55371, cu 
categoria de folosinţă – curţi - construcţii, în suprafaţă de 31751 mp, proprietate 
publică a oraşului Tîrgu Neamţ; 
- b) parcela înscrisă în CF nr. 55372 oraş Tîrgu Neamţ sub nr. cadastral 55372, cu 
categoria de folosinţă – curţi - construcţii, în suprafaţă de 12806 mp, proprietate 
publică a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

Prin alipirea celor două terenuri, se va forma un corp de proprietate nou, în 
suprafaţă de 44557 mp, cu stare de proprietate neschimbată. 

 
Pe terenul respectiv este propusă amplasarea unui amfiteatru în aer liber în 

cadrul proiectului „Construire infrastructură de agrement în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul 
Neamţ" proiect ce va fi depus spre finanţare în cadrul POR – Axa prioritară 7 - 
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de 
investiţii 7.1. Această alipire este necesară în vederea îndeplinirii condiţiei ca suprafaţa 
construită să nu depăşească procentul de 10% din suprafaţa totală a terenului spaţiu 
verde. 
 
 
Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală,,            Serviciul juridic,    
           Ing. Amihăilesei Daniel                                 cons. jr. Iovoaea Ciprian 
         




