
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea unui teren din proprietatea oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului 

Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în proprietatea judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean   

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

ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Adresele nr. 8504 din 11.05.2017, 11922 din 30.06.2017 şi 12909 din 13.07.2017 ale Consiliului 

Judeţean Neamţ prin care solicită o suprafaţă de teren în vederea realizării unui complex de 
agrement.  

- Hotărârea Consiliului Judetean nr.214/30.08.2017 privind aprobarea unei solicitari de transmitere 
a unui teren din proprietatea Orasului Tirgu Neamt in proprietatea Judetului Neamt;      

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Juridic - Contencios şi al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare 
Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 14837 din 30.08.2017; 

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. Se aproba trecerea din domeniul privat al Orasului Tirgu Neamt in domeniul public al 

Orasului Tirgu Neamt a terenului în suprafaţă de 601.523 mp – Imaş Aerodrom T13/2, identificat prin 
nr. cadastral 51470. 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, a terenului în suprafaţă de 601.523 mp – Imaş Aerodrom T13/2, 
identificat prin nr. cadastral 51470, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean, 
respectiv un complex de agrement. 
         Art. 3. Transmiterea terenului identificat la art. 1 se aprobă sub condiţia începerii lucrărilor în 
termen de 36 de luni de la data predării terenului. În caz contrar, Consiliul Judeţean Neamţ se obligă să 
retransmită terenul în patrimoniul oraşului Tîrgu Neamţ. 
          Art. 4. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale primarului, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 
şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală. 

 
 

               Iniţiator, 
                Primar,  
           Harpa Vasilică 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               C.j. Ţuţu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 14837 DIN 30.08.2017  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind trecerea unui teren din proprietatea oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului 

Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în proprietatea judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean 

 

 

 

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

completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Adresele nr. 8504 din 11.05.2017, 11922 din 30.06.2017 şi 12909 din 13.07.2017 

ale Consiliului Judeţean Neamţ prin care solicită o suprafaţă de teren în vederea 
realizării unui complex de agrement, precum si  Hotărârea Consiliului Judetean 
nr.214/30.08.2017 privind aprobarea unei solicitari de transmitere a unui teren din 
proprietatea Orasului Tirgu Neamt in proprietatea Judetului Neamt;      

Propun trecerea din proprietatea oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului 
Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în proprietatea judeţului Neamţ şi administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, a terenului în suprafaţă de 601.523 mp – Imaş Aerodrom 
T13/2, identificat prin nr. cadastral 51470, în vederea realizării unui proiect de interes 
public judeţean, respectiv un complex de agrement. 

Transmiterea terenului identificat la art. 1 se aprobă sub condiţia începerii 
lucrărilor în termen de 36 de luni de la data predării terenului. În caz contrar, Consiliul 
Judeţean Neamţ se obligă să retransmită terenul în patrimoniul oraşului Tîrgu Neamţ 

 
  
 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
Serviciul Juridic Contencios           PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                HARPA VASILICĂ 
NR.  14837 DIN 30.08.2017             
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind trecerea unui teren din proprietatea oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului 

Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în proprietatea judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean 

 
 

Prin adresele nr. 8504 din 11.05.2017, 11922 din 30.06.2017 şi 12909 din 13.07.2017 Consiliului 
Judeţean Neamţ solicită o suprafaţă de teren în vederea realizării unui complex de agrement. 

 
Terenul  în suprafaţă de 601.523 mp – Imaş Aerodrom T13/2, este identificat prin nr. cadastral 

51470, si apartine domeniului privat al orasului Tîrgu Neamt. Această suprafată de teren a fost 
închiriată către Asociatia Crescătorilor de Animale Aerodrom, care prin adresa nr. 3 din 11.08.2017, 
înregistrată la Primaria Tg. Neamt sub nr 13765 din 16.08.2017, este de acord cu renuntarea la acest 
teren în vederea realizării complexului de agrement.  

 
Prin HCJ nr. 174 din 24.06.2017 privind aprobarea Programului de Dezvoltare Judeteană 2017 -

2020 a fost alocată suma de 100.000 lei în vederea realizării documentatiilor tehnico economice pentru 
proiectul “Complex de agreement Tinutul lui Creangă ”, propus a fi realizat în Tg. Neamt. 

 
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Judetean nr.214/30.08.2017 privind aprobarea unei solicitari 

de transmitere a unui teren din proprietatea Orasului Tirgu Neamt in proprietatea Judetului Neamt;      
Conform art. 9, alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, trecerea 

unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale de pe raza teritoriala a unui judet 
in domeniul public al judetului respectiv se face la cererea consiliului judetean, prin hotarare a 
consiliului local, declarandu-se din bun de interes public local in bun de interes public judetean.  
 

 
Faţă de cele prezentate apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi 

supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ.  
 
 
 
      Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,               Director Economic, 
                          Ing. Amihăilesei Daniel                                            Ec. Iosub Ecaterina 
 
 
 
                  Sef Serviciu U.A.T.,                             Serviciul Juridic Contencios, 
                     Ing. Rusu Ion                       Cons. jr. Vasiliu Sofica Maria 


