
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare 

a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 

 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere adresa Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ – Zona operaţională Nord 

nr. 17638 din 30.06.2017; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 20.12.2013 privind modificarea și 

completarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente 
contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală şi al Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ambele înregistrate sub nr. 16115 din 
19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c) şi alin. 5, lit. a) 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 modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 
Art. 2. Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală şi Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
                 Cj. Țuțu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 16115 DIN 19.09.2017 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a 

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 
 
 

Prin anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013, lista bunurilor de retur aferente contractului de 
concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat cu Compania Judeţeană 
Apa Serv S.A. Neamţ a fost modificată, prin diminuarea cu următoarele suprafeţe de teren şi mijloace 
fixe, ca urmare a predării terenurilor aferente construirii Staţiei de transfer şi a Staţiei de sortare şi 
compost a deşeurilor menajere: 

1. Teren în suprafaţă de 6520 mp, situat în str. Castanilor – Staţie de epurare, teren care a fost 
pus la dispoziţie de către Consiliul Local Tg. Neamţ pentru realizarea Staţiei de transfer şi a 
staţiei de sortare a deşeurilor; 

2. 210 ml împrejmuire gard din plăci de beton, aferent terenului concesionat; 
3. reţea electrică de iluminat exterior cu 2 stâlpi din beton.  
 
Deoarece procesul verbal de predare primire dintre Orașul Tg. Neamț și CJ Apa Serv SA a fost 

încheiat în luna august 2015, iar la data de 31.12.2013 bunurile respective au fost reevaluate, există 
diferențe între valoarea din HCL nr. 244/20.12.2013 și valoarea înregistrată în contabilitate, CJ Apa 
Serv SA neputând opera modificările respective.  

În acest sens se solicită actualizarea anexei 1 la HCL 244/20.12.2013 cu valoarile înregistrate la 
momentul de față în contabilitate și ulterior încheierea unui act adițional la procesul verbal de predare 
primire. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 AVIZAT, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului           Primar, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                 HARPA VASILICĂ 
NR. 16115 DIN 19.09.2017             
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a 

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 
 

 
 

Prin anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013, lista bunurilor de retur aferente contractului de 
concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat cu Compania Judeţeană 
Apa Serv S.A. Neamţ a fost modificată, prin diminuarea cu următoarele suprafeţe de teren şi mijloace 
fixe, ca urmare a predării terenurilor aferente construirii Staţiei de transfer şi a Staţiei de sortare şi 
compost a deşeurilor menajere: 

1. Teren în suprafaţă de 6520 mp, situat în str. Castanilor – Staţie de epurare, teren care a fost 
pus la dispoziţie de către Consiliul Local Tg. Neamţ pentru realizarea Staţiei de transfer şi a 
staţiei de sortare a deşeurilor; 

2. 210 ml împrejmuire gard din plăci de beton, aferent terenului concesionat; 
3. reţea electrică de iluminat exterior cu 2 stâlpi din beton.  
 
Deoarece procesul verbal de predare primire dintre Orașul Tg. Neamț și CJ Apa Serv SA a fost 

încheiat în luna august 2015, iar la data de 31.12.2013 bunurile respective au fost reevaluate, există 
diferențe între valoarea din HCL nr. 244/20.12.2013 și valoarea înregistrată în contabilitate, CJ Apa 
Serv SA neputând opera modificările respective.  

În acest sens, prin adresa nr. 17638 din 30.06.2017, înregistrată la Primăria Tg. Neamț cu nr. 
10921 din 03.07.2017, CJ Apa Serv SA solicită actualizarea anexei 1 la HCL 244/20.12.2013 cu 
valoarile înregistrate la momentul de față în contabilitate și ulterior încheierea unui act adițional la 
procesul verbal de predare primire. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi dezbatere proiectul de 
hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013  privind modificarea și completarea 

H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de 

concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. 
 
 
 
      Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,            Serviciul UAT, 
                              Ing. Amihăilesei Daniel                                                            Ing. Rusu Ion 

 
 

Serviciul juridic, 



                         

Nr.     

pozitii

Nr. 

crt
Nr. Inv.

Cod 

clasific.

H.G.

Denumire mijloc fix Caracteristici Adresa Orașul / Comuna Strada Data PIF

Valoare de 

inventar a 

bunurilor de 

retur inapoiate 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 5251 1.7.2.1.

Retele electrice iluminat exterior, cu 2 

stalpi din beton, 4 becuri cu vap de mercur 

de 250 W 

Retele electrice iluminat exterior. cu 2 

stalpi din beton 
TG. NEAMT Tg.Neamt Castanilor 31.12.2007 21.754,46    

2 2 5253 1.6.3.2.

Imprejmuiri statie epurare  210 ml gard din 

placi de beton, inaltat cu 3 randuri de 

sarma ghimpata

Imprejmuiri statie epurare  210 ml gard din 

placi de beton, inaltat cu 3 randuri de 

sarma ghimpata

TG. NEAMT Tg.Neamt Castanilor 01.01.2007 11301,97

3 3 Teren Statie Epurare 

Teren intravilan cu constructii si instalatii  

tehnologice  pentru transport si epurare 

ape uzate 

S=6520 mp TG. NEAMT Tg.Neamt Castanilor 31.12.2007 5759,84Lipsa nr.

                                                         ANEXA 

LA HCL nr.            din  

                            LISTA BUNURILOR DE RETUR CE SE SCOT DIN CONCESIUNE ȘI SE ÎNAPOIAZĂ ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ DE CĂTRE C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ

date tehnice suplimentare
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