
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind abrogarea poziţiilor nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la 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 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 cu modificările ulterioare privind bunurile 

proprietate publică şi ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

Având în vedere: 
- 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; 
- H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 8.581 din 18.06.2018  

şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, 
înregistrat sub nr. 8.582 din 18.06.2018; 

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 abrogă poziţiile nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la 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, respectiv: 

A. Grup sanitar - Stadion, str. 1 Decembrie 1918, nr. 81 A, poz 20; 
B. Clădire sediu Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 581; 
C. Teren Clubul Sportiv Scolar, Str. Ștefan cel Mare, nr. 80, poz. 881; 
D. Teren aferent sediul Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 882. 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri de consiliu local privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al 
Primăriei Tîrgu Neamţ. 

Art. 4. 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. 8.581  DIN 18.06.2018  
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind abrogarea poziţiilor nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la 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 
 

 
 

Având în vedere neconcordanțele privind înregistrarea unor bunuri imobile atât în 
domeniul public al orașului Tg. Neamț cât și în domeniului public al statului, s-a 
solicitat Ministerului Finanțelor Publice lista bunurilor care aparțin domeniului public al 
statului și se află pe raza orașului Tg. Neamț.  

Ministerul Finanțelor Publice a transmis prin adresa înregistrată cu nr. 6513 din 
08.05.2018 lista bunurilor aparținând domeniului public al statului aflate pe raza 
orașului Tg. Neamț. 

În urma analizării acestei liste s-a constatat că următoarele imobile se regăsesc 
atât în inventarul domeniului public al orașului cât și în inventarul domeniului public al 
statului: 

A. Grup sanitar - Stadion, str. 1 Decembrie 1918, nr. 81 A, poz 20; 
B. Clădire sediu Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 581; 
C. Teren Clubul Sportiv Scolar, Str. Ștefan cel Mare, nr. 80, poz. 881; 
D. Teren aferent sediul Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 882. 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus inițiez proiectul de hotărâre privind 

abrogarea pozițiilor nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la 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. 
 

 
 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 APROB, 
Compartiment Dezvoltare Locală                                                  PRIMAR, 
NR. 8.582 DIN 18.06.2018                        HARPA VASILICĂ 

                   
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind abrogarea poziţiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL nr. 217 din 27.06.2017 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Având în vedere neconcordanțele privind înregistrarea unor bunuri imobile atât în domeniul 

public al orașului Tg. Neamț cât și în domeniului public al statului, s-a solicitat Ministerului Finanțelor 
Publice lista bunurilor care aparțin domeniului public al statului și se află pe raza orașului Tg. Neamț.  

Ministerul Finanțelor Publice a transmis prin adresa înregistrată cu nr. 6513 din 08.05.2018 lista 
bunurilor aparținând domeniului public al statului aflate pe raza orașului Tg. Neamț. 

În urma analizării acestei liste s-a constatat că următoarele imobile se regăsesc atât în inventarul 
domeniului public al orașului cât și în inventarul domeniului public al statului: 

A. Grup sanitar - Stadion, str. 1 Decembrie 1918, nr. 81 A, poz 20; 
B. Clădire sediu Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 581; 
C. Teren Clubul Sportiv Scolar, Str. Ștefan cel Mare, nr. 80, poz. 881; 
D. Teren aferent sediul Parchet Tg. Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 3, poz 882. 
 
1. Conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica: 
Domeniul public al statului este alcatuit din urmatoarele bunuri: 
E. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea: Parlamentul, Presedintia, 

Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile 
publice subordonate acestora; instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea; unitati ale 
Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informatii, 
precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si 
prefecturile, cu exceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea 
privata a acestora; 

Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din urmatoarele bunuri: 
- terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si 

institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile si 
altele asemenea; 

 
2. Conform Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, art 112: 

  
 (2)Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, 
gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de 
stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte 
componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către 
consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 
 (4)Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeţene, casele 
corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Naţional 
al Copiilor, palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, precum şi alte unităţi din 
subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale căror cheltuieli curente şi de 
capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratele şcolare judeţene şi prin 



consiliile de administraţie ale acestor unităţi. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective şi sunt administrate de acestea. 
 

(41)Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele şi cluburile elevilor, cluburile 

sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte 

din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 

inspectoratele şcolare judeţene şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi. Acestea pot fi 
trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, la 
cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 
local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. 

 
Imobilele respective fac parte din domeniul public al statului și sunt atestate prin H.G. nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 
 
De asemenea imobilele au fost incluse în domeniul public al orașului Tg. Neamț prin: 
A. Grup sanitar - Stadion, HCL nr. 38 din 30.03.2012; 
B. Clădire sediu Parchet Tg. Neamț, HCL nr. 154 din 17.12.2010; 
C. Teren Clubul Sportiv Scolar, HCL nr. 154 din 17.12.2010; 
D. Teren aferent sediul Parchet Tg. Neamț, HCL nr. 154 din 17.12.2010. 
 
 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem spre analiză și avizare proiectul de hotărâre 

privind abrogarea pozițiilor nr. nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la 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. 

 
 

 

 
             Compartiment Dezvoltare Locală,                                 Direcția Buget Contabilitate, 
                    Ing. Amihăilesei Daniel                                                    Ec. Iosub Ecaterina 

 
 

Serviciul Juridic, 
Cj.  

  




















