
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
PROIECT 

 
HOTARÂRE 

privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil (teren), apartinand domeniului privat al 

orasului Tirgu Neamt, situat in Str. Panazol, nr. 2, in suprafata de 360 mp din care 221 mp 

suprafata construita, catre S.C. TESS.S.R.L. si aprobarea acordării unui drept de servitute de 

trecere pentru suprafata de 34 mp 

 

        Consiliul Local al orasului Tirgu Neamţ; 
         Tinand cont de adresa inregistrata la Primaria orasului Tirgu Neamt cu nr. 22367/19.12.2017 si 
de cererea S.C. TESS.S.R.L., înregistrată la Primăria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 10538/26.06.2017, 

prin care solicită acordarea unui drept de servitute de trecere pe un teren proprietatea Orasului Tirgu 

Neamt; 
         Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. ,,b” coroborat cu art. 123 alin. (1), alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

          Luand act de prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, 
actualizata; 

        Contractului de concesiune nr. 28/01.11.2005, incheiat intre Consiliul Local al orasului 

Tirgu Neamt si Hanganu Gelu Cristian; 
         HCL nr. 67/29.02.2016 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt (pozitia 58); 

          HCL nr. 104/30.03.2017 privind aprobarea  Regulamentului 
privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 
         HCL nr.134/27.04.2017 privind constituirea Comisiei de vanzare a bunurilor imobile 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt si acordarea unui aviz de principiu in 

vederea vanzarii unui bun imobil, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, 

situat in Str. 22 Decembrie, bl. M15, nr.3, parter; 

        HCL nr. 135/27.04.2017 privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii 

unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situate in Str. Panazol, nr. 

2A, in suprafata de 360 mp din care 263 mp suprafata construita; 

        Dispozitia nr. 543/23.06.2017 privind numirea comisiei de vanzare a bunurilor imobile 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt;  

        Procesul-verbal inregistrat cu nr.17868/16.10.2017 al comisiei numite prin Dispozitia nr. 

543/23.06.2017; 

        Examinând expunerea de motive nr.18301/.10.2017 inaintata  de Primarul orasului Tg 

Neamt si Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul Primariei orasului Tg 

Neamt; 
        In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,c”, art. 45 alin. (3) coroborat cu prevederile 

art. 115 alin. (1), lit. ,,b”  si art. 117 (a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
Art.1. Se insuseste Raportul de evaluare intocmit de catre Evaluator imobiliare si mobile-

practician in insolventa-Vulpe I. Stefan, pentru proprietatea imobiliara compusa din teren cu 



suprafata de 360 mp pe care se afla o constructie care este proprietatea S.C TESS SRL Tg. 

Neamt cu SC=221 mp, situata in Tirgu Neamt, strada Panazol, nr. 2, judetul Neamt, la 

valoarea de 36.700,00 lei (pretul nu include TVA). 

(1) Datele de identificare ale imobilului sunt cele  mentionate in Raportul de evaluare  

( anexa nr.1).   

Art.2.  Se aproba  vanzarea directa unui bun imobil, apartinand domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt, situat in Str. Panazol, nr. 2, in suprafata de 360 mp din care 221 mp suprafata 

construita, catre S.C. TESS.S.R.L. la pretul  stabilit prin Raportul de evaluare, respectiv  suma 

de 36.700,00 lei (pretul nu include TVA). 

Art.3. Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt sa semneze contractul de vanzare-

cumparare intre Orasul Tirgu Neamt si S.C. TESS SRL. 

          Contractul de concesiune nr. 28/01.11.2005 se va rezilia cu data semnarii contractului 

de vanzare-cumparare. 

Art.4. Modalitatea de plata a pretului: suma totala reprezentand contravaloarea terenului se va 

plati intr-un cont indicat de vanzator, la momentulul perfectarii contractului de vanzare-

cumparare sau la casieria Primariei Orasului Tirgu Neamt. 

Art.5. Taxele notariale, cele privind inscrierea imobilului in Cartea Funciara si contravaloarea 

Raportului de evaluare vor fi suportate de catre cumparator, fara a fi deduse din pretul de 

vanzare al imobilului. 

Art. 6.  (1) Se aprobă instituirea unei servituti de trecere asupra imobilului- teren in suprafata 

de 34 mp, ca fond aservit, proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, in favoarea imobilului 

cu numar cadastral 50977 ca fond dominant, ambele situate in Orasul Tirgu Neamt, strada 

Panazol pentru suma de 2 lei mp/an. Aceasta suma se va putea reactualiza conform hotararilor 

de consiliu ulterioare. 

             (2) Terenul in suprafata de 34 mp mai sus mentionat este identificat conform  anexei 

nr.2 la prezenta hotarare. 

             (3) Pe  terenul in suprafata de 34 mp se va realiza trecerea spre imobilul situat in 

strada Panazol, nr. 2. Aceasta este calea cea mai scurta, respectiv locul care va pricinui 

proprietarului fondului aservit, in speta Orasul Tirgu Neamt,  cea mai mica paguba. 

             (4) Proprietarul fondului dominant, in speta, S.C. TESS.S.R.L., se va folosi de 

servitute numai cu respectarea prevederilor legale si a actului de constituire a dreptului de 

servitute. 

             (5) Stingerea dreptului de servitute se va face în condiţiile prevăzute de Codul civil.  

             (6) Se dispune notarea în cartea funciară a dreptului de servitute constituit prin art. 6.1 

al prezentei. 
Art.7. Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriului si Serviciul Juridic din cadrul Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.8. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

              Initiator, 

               Primar 

          Harpa Vasilică                                                                                                                                    

                                                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                                                                                   Secretar, 

                                                                                                                            Cons. Jur.Ţuţu Ion 

 



ROMANIA  

JUDETUL NEAMT 

ORASUL TIRGU NEAMT   

PRIMAR  

Nr.   18301/.10.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare 

privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil (teren), apartinand domeniului privat 

al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. Panazol, nr. 2, in suprafata de 360 mp din care 221 

mp suprafata construita, catre S.C. TESS.S.R.L. si aprobarea acordării unui drept de 

servitute de trecere pentru suprafata de 34 mp 

 

Avand in vedere : 

- Adresa inregistrata la Primaria orasului Tirgu Neamt cu nr. 22367/19.12.2017 prin 

care Hanganu Eduard, in calitate de administrator a SC TESS SRL , solicita vanzarea 

terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 28/01.11.2005, precum si a 

trotuarului de acces, catre Hanganu Eduard Silviu si Hanganu Ioan Rares, asociati ai 

firmei SC TESS SRL; 

- Procesul-verbal inregistrat cu nr.17868/16.10.2017 al comisiei numite prin Dispozitia 

nr. 543/23.06.2017; 
      -prevederile art. 36 alin. (5) lit. ,,b” coroborat cu art. 123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     - dispozitiile art. 123 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora ,, Consiliile locale hotarasc cu 

privire la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat , de interes local, in conditiile legii; 

    - art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia ,, in cazul in care consiliile locale hotarasc 

vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate 

constructii, constructorii de buna credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemtiune la 

cumpararea terenului aferent constructiilor; 

           Tinand cont de cele mentionate, propun spre dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 

vanzarii directe a unui bun imobil (teren), apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat 

in Str. Panazol, nr. 2, in suprafata de 360 mp din care 221 mp suprafata construita, catre S.C. 

TESS.S.R.L. si aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 34 mp. 

 

                                                                 PRIMAR, 

                                                Harpa Vasilică 



 

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
SERVICIUL JURIDIC 

Nr. 18301/.10.2017        

Raport de specialitate la proiectul de hotarare 

privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil (teren), apartinand domeniului privat 

al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. Panazol, nr. 2, in suprafata de 360 mp din care 221 

mp suprafata construita, catre S.C. TESS.S.R.L si aprobarea acordării unui drept de 

servitute de trecere pentru suprafata de 34 mp 

 

          Avand in vedere: 
 

- Adresa inregistrata la Primaria orasului Tirgu Neamt cu nr. 22367/19.12.2017, prin 

care Hanganu Eduard, in calitate de administrator a SC TESS SRL , solicita vanzarea 

terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 28/01.11.2005, precum si a 

trotuarului de acces, catre Hanganu Eduard Silviu si Hanganu Ioan Rares, asociati ai 

firmei SC TESS SRL; 
- HCL nr. 67/29.02.2016 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt (pozitia 58); 

- HCL nr. 104/30.03.2017 privind aprobarea  Regulamentului 

privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 
- HCL nr.134/27.04.2017 privind constituirea Comisiei de vanzare a bunurilor imobile 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt si acordarea unui aviz de 

principiu in vederea vanzarii unui bun imobil, apartinand domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt, situat in Str. 22Decembrie, bl. M15, nr.3, parter; 

- HCL nr. 135/27.04.2017 privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii 

unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situate in Str. 

Panazol, nr. 2A, in suprafata de 360 mp din care 263 mp suprafata construita; 

-         Dispozitia nr. 543/23.06.2017 privind numirea comisiei de vanzare a bunurilor 

imobile apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt;  
-   dispozitiile art. 123 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora ,, Consiliile 

locale hotarasc cu privire la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat , de interes 

local, in conditiile legii; 

-         Procesul-verbal inregistrat cu nr.17868/16.10.2017 al comisiei numite prin 

Dispozitia nr. 543/23.06.2017; 

                      Conform  art. 7 (a1)  din Regulament – se aplica procedura de vanzare directa. 

a1) terenurilor ce apartin domeniului privat al Orasului Tirgu Neamt, pe care sunt ridicate constructii 

proprietate privata a unor persoane fizice dau juridice, constructorii de buna credinta beneficiind de un 

drept de preemtiune la cumpararea terenului aferent constructiilor, asa cum este reglementat de art. 

123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia ,, in cazul in care consiliile locale hotarasc 
vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt 



ridicate constructii, constructorii de buna credinta ai acestora beneficiaza de un drept de 
preemtiune la cumpararea terenului aferent constructiilor; 

              Imobilul (terenul), ce face obiectul prezentului proiect de hotarare, are urmatoarele date de 

identificare :  

             Proprietatea imobiliara, Teren cu S=360 MP, este dobandit prin Sentinta Civila nr. 

2633/21.10.2002, situat in str. Panazol, nr. 2 (pe care se afla o constructie cu Sc=221 mp, proprietatea 

SC TESS SRL Tg. Neamt, judetul Neamt) . 

            Imobilul teren este situat in oras Tirgu Neamt, str. Panazol, jud. Neamt si este delimitat fata de 

vecinatati astfel: N gard placi beton, la E intre punctele 72-77 gard sarma, iar intre punctele 77-203 

limita naturala, S intre punctele 203-113 si 114-202 limita naturala, iar intre 113-114 limita 

constructie, V intre punctele 202-200 si 105-104 gard plasa sarma, iar intre punctele 200-105 limita 

constructie. 

N- Colegiul National ,,Stefan cel Mare” Tirgu Neamt, Corp B 

E-SC. DISTRIGAZ SA, DOMENIU PUBLIC 

S-DOMENIU PUBLIC 

V- Colegiul National ,,Stefan cel Mare” Tirgu Neamt, Corp B 

        Imobilul nu face obiectul unor litigii existente pe rolul instantelor de judecata in care autoritatea 

publica este parte in proces; 

       Conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, 
,,pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau 

judetean, dupa caz”. 

         In conformitate cu Raportul de evaluare nr. 68/25.09.2017, realizat de Evaluator Imobiliare si 

mobile, practician in insolventa, Vulpe I.Stefan, valoare estimata de piata pentru terenul in suprafata 

de 360 mp. este de  36.700 lei (valoarea estimata nu  include TVA). 

         Vanzarea  este oportună : 

- din punct de vedere economic din vanzarea unui bun imobil (teren), apartinand 

domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. Panazol, nr. 2, in suprafata 

de 360 mp din care 221 mp suprafata construita, catre S.C. TESS.S.R.L – suma 

obţinută va fi un câştig cert, real, venit suplimentar la bugetul local; 

 

              In vederea asigurarii accesului direct la terenul situat in Str. Panazol, nr. 2, in 

suprafata de 360 mp din care 221 mp suprafata construita si a exploatarii normale a 

imobilului-teren cu nr. cadastral 50977,  se impune acordarea unei servituti de trecere. 

               In aceasta situatie trebuie luate  in considerare si: 

           -  Hotararea Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt nr. 135/27.04.2017 privind 

acordarea ubui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren, apartinand domeniului privat 

al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. Panazol, nr. 2A, in suprafata de 360 mp din care 263 mp 

suprafata construita; 



           - Faptul ca accesul la constructie se poate realiza doar prin instituirea unui drept de 

servitute de trecere asupra imobilului-teren, in suprafata de 34 mp proprietatea publica a 

Orasului Tirgu Neamt; 

         -  Prevederile art. 755 din Noul Cod Civil care stipuleaza ca ,,servitutea este sarcina care 

greveaza un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar”; 

          Potrivit prevederilor Codului civil , art. 617 

 “ (1) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publica are dreptul sa i se permita 

trecerea pe fondul vecinului sau pentru exploatarea fondului propriu. 

    (2) Trecerea trebuie sa se faca in conditii de natura sa aduca o minima stanjenire exercitarii 

dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la cale publica; in cazul in care mai 

multe fonduri vecine au acces la calea publica, trecerea se va face pe fondul caruia i s-ar 

aduce cele mai putine prejudicii. 

    (3) Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se va stinge in momentul in care fondul 

dominant dobandeste un alt acces la calea publica.”  

        Fata de cele prezentate supun spre analiza Consiliului Local proiectul de hotarare privind 

aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil (teren), apartinand domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt, situat in Str. Panazol, nr. 2, in suprafata de 360 mp din care 221 mp suprafata 

construita, catre S.C. TESS.S.R.L si aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere 

pentru suprafata de 34 mp. 

 

Directia Buget Contabilitate 

Ec. Iosub Ecaterina 

 

 

SERVICIUL JURIDIC 

                                                           Intocmit, Vasiliu Sofica Maria 

 
























