
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017 

   
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile:  

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale prevederilor 

art. 119, art. 121 şi art. 122 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017; 

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 5484 mp; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 2965 din 

23.02.2018 şi Raportul de specialitate comun al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritorilului şi al 

Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 2967 din 

23.02.2018; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), 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 modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017, 

conform anexei la prezenta hotărâre, parte componentă a acesteia. 

Art. 2. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Dezvoltare Locală din 

cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ vor asigura ducerea 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, 
               C.J. Țuțu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 2.965 DIN 23.02.2018   
 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017 

 

 
Având în vedere  

- prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor, ale prevederilor art. 119, art. 121 şi art. 122 din legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017; 

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 5484 mp 

 

  

Se propune modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017, în 

sensul modificării elementelor de identificare, respectiv Teren intravilan în suprafață de 633 mp și 

teren extravilan în suprafață de 4851 mp situat la poalele Cetății Neamțului, str. Aleea Cetății, 

delimitat de NCP 54131 (Str. Aleea Cetății), NCP 50582 (Cetatea Neamțului) și teren Ocolul Silvic 

Tg. Neamț, Suprafață totala  5484 mp. 
 

 

 

 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 AVIZAT, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        PRIMAR, 
Compartiment Dezvoltare Locală                                    HARPA VASILICĂ 
NR. 2.967 DIN 23.02.2018            
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017 
 

 

Având în vedere  

- prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor, ale prevederilor art. 119, art. 121 şi art. 122 din legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017; 

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 5484 mp 

 

 

Se propune modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017, în 

sensul modificării elementelor de identificare, respectiv Teren intravilan în suprafață de 633 mp și 

teren extravilan în suprafață de 4851 mp situat la poalele Cetății Neamțului, str. Aleea Cetății, 

delimitat de NCP 54131 (Str. Aleea Cetății), NCP 50582 (Cetatea Neamțului) și teren Ocolul Silvic 

Tg. Neamț, Suprafață totala  5484 mp. 

 

Conform HCL nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017, întreaga suprafață de teren figura ca 

teren intravilan. 
 

 

 

              Şef Serviciul U.A.T.,                    Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală,    
                   Ing. Rusu Ion                                             Ing. Amihăilesei Daniel   
       

 

 

Serviciul Juridic Contencios, 
 



JUDE�UL NEAM�

ORA�UL TÎRGU NEAM� Anexa 

la HCL Nr. ……. Din ………………

Nr. crt
Cod 

clasific. Denumirea bunului Elemente de identificare

D
at

a 
P

IF  Valoare de inventar  Situatia juridica actuala 

0 1 2 3 4 5                              6

895 Teren Aleea Cet��ii S = 5484 mp

Teren intravilan în suprafa�� de 633 mp �i teren 

extravilan în suprafa�� de 4851 mpsituat la 

poalele Cet��ii Neam�ului, str. Aleea Cet��ii, 

delimitat de NCP 54131 (Str. Aleea Cet��ii), 

NCP 50582 (Cetatea Neam�ului) �i teren Ocolul 

Silvic Tg. Neam�, Suprafa�� totala  5484 mp

2017 54,840.00                Domeniul public al ora�ului Tîrgu Neam�

              INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALC�TUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� LA DATA DE 
31.12.2017                              

L.  SUBUNITATEA:  PARCURI PUBLICE, PARCURI DE JOAC� PENTRU COPII, SPA�II VERZI, TERENURI

L3.  TERENURI 

1



2




