
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului  Tîrgu Neamţ şi administrarea 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea 

realizării unui proiect de interes public judeţean   

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Adresa nr. 12344 din 20.06.2018 a Consiliului Judeţean Neamţ prin care solicită o suprafaţă de 

teren de aproximativ 650 mp, în vederea realizării unui obiectiv de interes public județean, 
respectiv construirea unei case de tip familial;  

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 184/13.08.2018 privind aprobarea unei solicitari de 
transmitere a unui teren în proprietatea Judetului Neamt;      

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 11547 din 
21.08.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 11548 din 21.08.2018; 

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 transmiterea din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, a terenului în 
suprafaţă de 681 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, identificat prin nr. cadastral 56070, în vederea 
realizării unui proiect de interes public judeţean, respectiv construirea unei case de tip familial. 
          Art. 2. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale primarului, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art. 3. 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. 11547 DIN 21.08.2018  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului  Tîrgu Neamţ şi 
administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al 

Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean 
 

 

 

 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Adresa nr. 12344 din 20.06.2018 a Consiliului Judeţean Neamţ prin care solicită o 

suprafaţă de teren de aproximativ 650 mp, în vederea realizării unui obiectiv de 
interes public județean, respectiv construirea unei case de tip familial;  

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 184/13.08.2018 privind aprobarea unei solicitari 
de transmitere a unui teren în proprietatea Judetului Neamt; 

 
Propun transmiterea din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, a 
terenului în suprafaţă de 681 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, identificat prin nr. 
cadastral 56070, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean, respectiv 
construirea unei case de tip familial. 

 
 
  

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
Compartiment Dezvoltare Locală          PRIMAR, 
NR.  11548 DIN 21.08.2018                                                 HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea 

realizării unui proiect de interes public judeţean 

 

 

 

Prin adresa nr. 12344 din 20.06.2018, Consiliului Judeţean Neamţ solicită o suprafaţă de teren de 
aproximativ 650 mp, în vederea realizării unui obiectiv de interes public județean, respectiv construirea 
unei case de tip familial. 

Prin HCJ nr. 184/13.08.2018 Consiliul Județean a aprobat solicitarea de transmitere a unui teren din 
proprietatea Orasului Tirgu Neamt in proprietatea Judetului Neamt;      

 
Terenul  în suprafaţă de 681 mp, situat în intravilanul orașului Tg. Neamț, str. 1 Decembrie 1918 

(lângă fosta scoală din cartierul Condreni), este identificat prin nr. cadastral 56070, si apartine 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamt.  

  
Conform art. 9, alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, trecerea 

unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale de pe raza teritoriala a unui judet 
in domeniul public al judetului respectiv se face la cererea consiliului judetean, prin hotarare a 
consiliului local, declarandu-se din bun de interes public local in bun de interes public judetean.  
 

Faţă de cele prezentate mai sus vă supunem spre analiză și dezbaterea proiectul de hotărâre 
privind transmiterea unui teren din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea 

realizării unui proiect de interes public judeţean. 

 
 
 
               Compartiment Dezvoltare Locală,                       Sef Serviciu U.A.T.,                                
                     Ing. Amihăilesei Daniel                                                  Ing. Rusu Ion 
  
 






















