
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren între Orașul Tîrgu Neamț și Regia Națională 

a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Silvic Tîrgu Neamț   
  
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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. 22208 din 18.12.2017; 

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 aprobă, de principiu, efectuarea unui schimb de terenuri între Orașul Tîrgu Neamț și 

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Sivic Tîrgu Neamț, în 
vederea realizării obiectivului de interes public ”Amenajare spațiu aferent Monumentului Vânătorilor 
de Munte și reabilitare monument”. 

 
Art. 2. Identificarea terenurilor, suprafețele, planurile se vor aduce la cunoștință ulterior, după 

evaluarea terenurilor la justa valoare. 
 
Art. 3. Costurile aferente identificării terenurilor, realizării documentațiilor cadastrale, precum și 

a altor documente necesare efectuării schibului de terenuri, vor fi suportate din bugetul local al 
orașului Tîrgu Neamț. 

 
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. 22208 DIN 18.12.2017  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren între Orașul Tîrgu Neamț și 
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Silvic 

Tîrgu Neamț 
 

 

 

 
Având în vedere intenția Primăriei orașului Tg. Neamț de a promova un proiect care 

are ca scop amenajarea spațiului aferent Monumentului Vânătorilor de Munte și 
reabilitarea monumentului, s-a constatat că pentru realizarea acestei investiții este 
necesară o suprafață de teren de aproximativ 1500 – 2000 mp, situată în jurul platoului 
aferent monumentului, teren care este proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Silvic Tîrgu Neamț. 

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Ocolului Silvic Tg. Neamț, s-a hotărât 
efectuarea unui schimb de terenuri între cele 2 instituții cu condiția ca cheltuielile 
necesare pentru identificarea terenurilor, măsurarea acestora, efectuarea documentațiilor 
cadastrale și ale altor documente necesare să fie efectuate de către Primăria orașului Tg. 
Neamț.  

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă supun spre analiză și aprobare proiectul 

de hotărâre . 
 
  
 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
               PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                HARPA VASILICĂ 
NR. 22208 DIN 18.12.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren între Orașul Tîrgu Neamț și Regia Națională 
a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Silvic Tîrgu Neamț 

 
 

Primăriei orașului Tg. Neamț are intenția de a promova un proiect care are ca scop 
amenajarea spațiului aferent Monumentului Vânătorilor de Munte și reabilitarea 
monumentului. 

 După vizualizarea terenului de către un proiectant s-a constatat că pentru 
realizarea acestei investiții este necesară o suprafață de teren de aproximativ 1500 – 
2000 mp, situată în jurul platoului aferent monumentului, teren care este proprietatea 
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică Neamț, Ocolul Silvic 
Tîrgu Neamț. 

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Ocolului Silvic Tg. Neamț, s-a hotărât 
efectuarea unui schimb de terenuri între cele 2 instituții cu condiția ca cheltuielile 
necesare pentru identificarea terenurilor, măsurarea acestora, efectuarea documentațiilor 
cadastrale și ale altor documente necesare să fie efectuate de către Primăria orașului Tg. 
Neamț. 

Prin adresa nr. 6294/10191/15.12.2017, Direcția Silvică Neamț ne informeaza cu 
sunt, în principiu, de acord cu un schimb de terenuri în acest scop, în condițiile 
respectării prevederilor art. 37, alin 1 și 3 din Legea 46/2008 Codul Silvic și ale 
Ordinului MMAP nr. 694/2016. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem spre analiză și aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală,         Serviciul Juridic Contencios, 
                Ing. Amihăilesei Daniel                


