
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ 

   
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; 

- Protocolul de predare-preluare nr. 7765/9886 din 12.07.2018 încheiat între AJOFM Neamț și 
Orașul Tg. Neamț; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 9961 din 
16.07.2018 şi Raportul de specialitate comun al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritorilului şi al 
Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 9962 din 
16.07.2018; 

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 modifică poziția nr. 38 – Clădire AJOFM din anexa la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 

privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, 
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. 9961 DIN  16.07.2018 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu 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; 

- Protocolul de predare-preluare nr. 7765/9886 din 12.07.2018 încheiat între AJOFM Neamț 
și Orașul Tg. Neamț 
 
  

Se propune modificarea poziției nr. 38 – Clădire AJOFM din anexa la H.C.L. nr. 21 din 
31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu 
Neamţ, prin actualizarea suprafeței și a valorii de inventar a clădirii, urmare a extinderii efectuate în 
anul 2017 precum și a investițiilor realizate în ultimii ani. 

În acest sens propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1  la 
H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 AVIZAT, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        PRIMAR, 
Compartiment  Dezvoltare Locală                                     HARPA VASILICĂ 
NR. 9962 DIN 16.07.2018             
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Având în vedere  
- prevederile legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, 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; 

- Protocolul de predare-preluare nr. 7765/9886 din 12.07.2018 încheiat între AJOFM Neamț 
și Orașul Tg. Neamț 
 
Se propune modificarea poziției nr. 38 – Clădire AJOFM din anexa la H.C.L. nr. 21 din 

31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu 
Neamţ, prin actualizarea suprafeței și a valorii de inventar a clădirii, urmare a extinderii efectuate în 
anul 2017 precum și a investițiilor realizate în ultimii ani. 

Clădirea din str. Ștefan cel Mare, nr. 66, în care funcționează sediul ALOFM TG. Neamț, 
face parte din domeniul public al orașului Tg. Neamț și este dată în administrare către AJOFM Neamț. 

 
În baza autorizației de construire nr. 170 din 14.09.2017 și a procesului verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor nr. 16287 din 22.12.2017, sediul ALOFM Tg. Neamț a fost extins cu suprafața 
de 54 mp, suprafața totală a clădirii fiind de 475 mp. 

În ultimii ani AJOFM Neamț a efectuat lucrări de reparații și modernizare a clădirii, 
valoarea de inventar a acesteia la data de 31.12.2017 din evidențele AJOFM Neamț este de 
1.088.657,57 lei din care extindere realizată în anul 2017 de 236.855,57 lei. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

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

 
Serviciul Juridic Contencios, 

Inspector Iovoaea Ciprian 



JUDEŢUL NEAMŢ

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA 

INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC 

DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

Nr. crt. Cod clasifi. Denumirea bunului Elemente de identificare Data PIF Valoare de inventar Situația juridică actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.2.

CLĂDIRE Agenţia Locală pt. Ocuparea 

Forţei de Muncă  S = 475 MP, str. Ştefan cel 

Mare, nr. 66

Clădire cu fundaţii din beton, pereţi din zidărie de 

cărămidă, planşee din beton armat, şarpantă din 

lemn cu învelitoare  tablă, str. Ştefan cel Mare, 

nr. 66, S = 475 mp, din care extindere în 

suprafață de 54 mp, făcută în anul 2017, NCP 

55195

1900 1,088,657.57
Domeniul public al orașului 

Tîrgu Neamț

Anexa  la H.C.L.                   

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ

A. SUBUNITATEA: ADMINISTRAȚIE


























