
 
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 nr. 7125 din 

17.05.2018  şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 7126 din 17.05.2018; 

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 ”Ansamblul medieval Cetatea Neamțului – trecut și 
viitor în centenarul Marii Uniri”. 

 
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 schimbului 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. 7125 DIN 17.05.2018  
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

 
Prin adresa nr. 6013/26.03.2018, înregistrată la Primăria Tg. Neamț cu nr. 4783 din 

30.03.2018, Consiliul Județean Neamț ne solicită o suprafață de teren de 2.000 mp pentru 
realizarea proiectului ”Ansamblul medieval Cetatea Neamțului – trecut și viitor în 
centenarul Marii Uniri”, proiect care are ca obiective construirea unui Pavilion cultural 
medieval și a unui Sistem de transport vizitatori. 

În vederea realizării Sistemului de transport vizitatori (lift de persoane pe plan 
înclinat), este necesară o suprafață de teren de aproximativ 2.000 mp, teren care face 
legătura între str. Cetății și Cetatea Neamțului. 

Acest teren este proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția 
Silvică Neamț, Ocolul Silvic Tîrgu Neamț. 

Prin adresa nr. 12624/D.G./23.04.2018, Direcția Silvică Neamț ne informeaza că 
pentru inițierea acestei investiții este necesară scoaterea definitivă a terenului respectiv 
din fondul forestier național cu respectarea art. 37 din Codul Silvic și ale prevederilor 
Ordinului MMAP nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea 
definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor 
bănești. 

 
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 Dezvoltare Locală                                    HARPA VASILICĂ 
NR. 7126 DIN 17.05.2018 
 
 

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 

 
 

Prin adresa nr. 6013/26.03.2018, înregistrată la Primăria Tg. Neamț cu nr. 4783 din 30.03.2018, 
Consiliul Județean Neamț ne solicită o suprafață de teren de 2.000 mp pentru realizarea proiectului 
”Ansamblul medieval Cetatea Neamțului – trecut și viitor în centenarul Marii Uniri”, proiect care are ca 
obiective construirea unui Pavilion cultural medieval și a unui Sistem de transport vizitatori. 

În vederea realizării Sistemului de transport vizitatori (lift de persoane pe plan înclinat), este necesară 
o suprafață de teren de aproximativ 2.000 mp, teren care face legătura între str. Cetății și Cetatea 
Neamțului. 

Acest teren este proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția Silvică 
Neamț, Ocolul Silvic Tîrgu Neamț. 

Prin adresa nr. 12624/D.G./23.04.2018, Direcția Silvică Neamț ne informeaza că pentru inițierea 
acestei investiții este necesară scoaterea definitivă a terenului respectiv din fondul forestier național cu 
respectarea art. 37 din Codul Silvic și ale prevederilor Ordinului MMAP nr. 694/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de 
calcul al obligațiilor bănești. 

Conform Codului Silvic: 
Art. 37 

(1)Pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără 
reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile 
necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări şi obiective: 
b)obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unităţi de cult, obiective 
sportive, medicale, precum şi obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru 
teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se pot 
realiza pontoane de acostare pentru ambarcaţiuni cu scop turistic şi de agrement şi de aprovizionare cu 
alimente şi combustibil, pontoane plutitoare şi adăposturi pescăreşti pentru pescari constituiţi în 
asociaţii; 
Art. 41 

(1)Pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional, în cazurile prevăzute la art. 36 şi 
37, obligaţiile băneşti sunt următoarele: 
a)taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, care se achită anticipat 
emiterii aprobării de scoatere definitivă şi se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu 
destinaţie silvică, aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 
b)contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional, care se achită proprietarului 
terenului pentru terenurile proprietate privată a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile proprietate publică a statului, acestea se achită 
administratorilor pădurilor proprietate publică a statului, făcându-se venit la fondul de conservare şi 



regenerare a pădurilor; suma prevăzută la art. 37 alin. (4), care se virează în fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică; 
c)contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta 
exploatabilităţii tehnice, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată a 
persoanelor fizice, juridice sau proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, iar pentru 
terenurile proprietate publică a statului, administratorului pădurilor proprietate publică a statului, 
făcându-se venit la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; 
d)contravaloarea obiectivelor dezafectate; în cazul pădurilor proprietate publică a statului, aceasta se 
achită administratorului, iar pentru celelalte categorii de proprietate forestieră se achită proprietarului; 
e)cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de 
masiv, numai pentru cazurile prevăzute la art. 36 alin. (2) şi la art. 37 alin. (1), sume care se depun în 
fondul de conservare şi regenerare a pădurilor. 
 

Documentațiile care se întocmesc în vederea emiterii aprobărilor de scoatere definitivă, sunt 
stabilite de Ordinul MMAP nr. 694/2016, si sunt următoarele: 

 
Art. 20 

(1)Documentaţiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de 
terenuri din fondul forestier naţional, pentru suprafeţele de până la 1,0 ha, pentru care competenţa de 
aprobare a fost delegată conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, conţin: 
1.solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă şi/sau de ocupare temporară a terenului din fondul 
forestier naţional, adresată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul; 
2.memoriu tehnic justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocupării temporare a 
terenului din fondul forestier naţional, întocmit de către beneficiar, care să conţină justificarea modului 
de utilizare a suprafeţei solicitate, precum şi prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv; 

3.memoriu justificativ întocmit de către direcţia silvică, în cazul terenurilor proprietate publică a 
statului, care va conţine obligatoriu: 
a)încadrarea obiectivului la excepţiile pentru care se permite reducerea suprafeţei fondului forestier 
naţional; 
b)justificarea acceptării amplasamentului de către direcţia silvică; 
4.plan de încadrare în zonă; 
5.plan de detaliu al amplasamentului obiectivului; 
6.copie a hărţii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul 
silvic care asigură administrarea/serviciile silvice; 
7.fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului, al 
cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. În cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier 
naţional cu compensare se va întocmi fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru terenul care se oferă 
în compensare în fondul forestier naţional, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6. Fişele tehnice 
de transmitere-defrişare se întocmesc de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile 
silvice. Pentru terenul oferit în compensare fişa tehnică se întocmeşte de către ocolul silvic care va 
asigura administrarea sau serviciile silvice; 
8.studiu pedostaţional pentru terenurile oferite în compensare, în cazul solicitărilor de scoatere 
definitivă cu compensare, întocmit de unităţi specializate atestate pentru lucrări de amenajare a 
pădurilor; 
9.ridicarea topografică în coordonate stereo 70 a suprafeţei solicitate pentru scoaterea 
definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional, întocmită de persoane fizice sau juridice 
atestate să efectueze lucrări topografice, însuşită de ocolul silvic care asigură administrarea sau 
serviciile silvice, după caz; aceasta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafaţa 
solicitată din fiecare unitate amenajistică, precum şi limitele unităţilor amenajistice; 



10.documente, în copie, prin care se face dovada proprietăţii asupra terenului solicitat pentru scoaterea 
definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional. Pentru dovada proprietăţii asupra 
terenurilor proprietate publică a statului se prezintă copii ale descrierii parcelare, inclusiv datele 
complementare şi evidenţa lucrărilor executate, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de 
către ocolul silvic; 
11.extras de carte funciară pentru terenul care se oferă în compensare sau extras de carte funciară 
pentru întreaga proprietate pe care o deţine beneficiarul, pe care să fie materializat în coordonate stereo 
70, de către persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, perimetrul suprafeţei 
oferite în compensare; extrasul de carte funciară se actualizează la solicitarea administratorilor 
fondului forestier şi a autorităţii competente pentru emiterea aprobării; 
12.avizul favorabil emis de administratorii fondului forestier prevăzuţi la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul terenurilor din fondul forestier proprietate 
publică a statului; 
13.avizul favorabil al ocolului silvic care asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru 
terenurile din fondul forestier, altele decât cele proprietate publică a statului; 
14.confirmarea ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în cazul solicitărilor de 
ocupare temporară, că beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (6) şi (7) din Legea 
nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; 
15.acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele din proprietatea publică a 
statului, în care să se precizeze inclusiv că terenul nu este în litigiu; acordul proprietarului pentru 
terenurile forestiere proprietate privată se încheie în formă autentică; 
16.acordul de mediu sau actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului, după caz. În cazul 
schimbării destinaţiei terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier naţional, urmată de 
defrişarea vegetaţiei forestiere, se aplică legislaţia specifică privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. Aceste acte trebuie să menţioneze denumirea obiectivului, 
amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic şi suprafaţa, iar în cazul în care realizarea 
obiectivului implică defrişarea, se vor menţiona inclusiv amplasamentul stabilit pe baza 
amenajamentului silvic şi suprafaţa care se defrişează; 
17.copie de pe documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea 
temporară. În documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea 
temporară trebuie să fie precizat obiectivul pentru care s-a făcut plata. 

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

de hotărâre. 
 
 
 
 
               Comp. Dezvoltare Locală,         Serviciul Juridic Contencios, 
                Ing. Amihăilesei Daniel  
 
 
 

Direcția Buget Contabilitate, 




























