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R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTĂRÂRE  
PROIECT 

 
privind  schimbarea destinaţiei imobilului  

din str. Cuza – Vodă nr. 34 Tîrgu Neamţ în locuinţă fond locativ 
 
  
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 
 

HCL nr. 20/31.01.2018 anexa 1 poziţia 167 privind insusirea inventarului bunurilor 
care apartin domeniul privat al oraşului Tg. Neamţ la data de 31.012.2017; 
                 Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 11586/22.08.2018 înaintată de Primarul 
Oraşului Tirgu Neamt prin care se propune schimbarea destinaţiei imobilului din Tg. Neamţ 
str. Cuza – Vodă nr. 34  din cantina ajutor social în locuinţă fond locativ si Raportul de 
specialitate nr. 11587/22.08.2018 al Serviciului Investitii, Compartiment Contracte Servicii 
Sociale; 

  Conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale alin. (6) lit. a) pct. 
17,  ale art. 119 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
             In temeiul art. 45 alin. (3) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se aproba schimbarea destinaţiei imobilului din Tg. Neamţ str. Cuza – Vodă nr. 
34 (aparţinând domeniului privat al oraşului Tg. Neamt) din cantina ajutor social plus teren 
aferent în locuinţă fond locativ . 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Dezvoltare Locală, 
Compartimentul Fond Locativ. 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.   

          
         
 
 
          Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
           Primar,                                                                                    Secretar oraş, 
      Harpa Vasilica                                                                           cons.jr. Ţuţu Ion 
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            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 

SERVICIUL INVESTITII 
COMPARTIMENT CONTRACTE SERVICII SOCIALE                                                                                                       
Nr.    11587/22.08.2018                                                                                               APROB, 
                                                                                                                                      Primar,                                                                                                                             

                                                                                                              Harpa Vasilica 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotarare  

privind  schimbarea destinaţiei imobilului  
din str. Cuza – Vodă nr. 34 Tîrgu Neamţ în locuinţă fond locativ 

 
    Prin Expunerea de motive cu nr. 11586/22.08.2018 înaintată de Primarul oraşului s-

a propus schimbarea destinaţiei unui imobil situat în strada Cuza – Vodă nr. 34 Tîrgu Neamţ. 
Acest imobil, în suprafaţă de 75 mp, aparţine domeniului privat al oraşului, conform 

HCL nr. 20/31.01.2018 anexa 1 poziţia 167 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 
domeniul privat al oraşului Tg. Neamţ la data de 31.12.2017. 

 La momentul de faţă spaţiul propus pentru schimbarea destinaţiei este liber şi 
neutilizat iar cererea de locuinţe destinate închirierii este mare, fapt care a dus la această 
propunerea de schimbare a destinatiei cantinei in locuinta fond locativ. 

Fond locativ-Sintagma prin care este desemnata totalitatea suprafetei locative aflata in 
domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. 

Pentru a se putea schimba destinatia imobilului respectiv, a fost necesara efectuarea 
de lucrari sanitare si electrice. Conform procesului verbal la terminarea lucrarilor nr. 
8223/12.06.2018, acestea au fost efectuate, pentru a se putea indeplini exigentele minimale 
pentru locuinte prevazute de Lg. nr. 114/1996 a locuintei. 

 
Conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale alin. (6) lit. a) pct. 17 , 

Consiliul local al oraşului are atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni 
privind. 
           Ca urmare a celor de mai sus supunem spre analiza Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt Proiectului de hotărâre  privind  schimbarea destinaţiei imobilului din str. Cuza – Vodă 
nr. 34 Tîrgu Neamţ în locuinţă fond locativ. 
 
               SERVICIUL INVESTITII 

Sef Serviciu, Durbaca Sorin 
 
 
 

                                                           COMPARTIMENT CONTRACTE SERVICII SOCIALE   
                                                                                          Consilier juridic, 
                                                                                     Vasiliu Sofica Maria     
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                                        ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ  
            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 

  
Nr.  11586/22.08.2018                                                                                                                               

 

Expunere de motive 
la proiectul de hotarare  

privind  schimbarea destinaţiei imobilului  
din str. Cuza – Vodă nr. 34 Tîrgu Neamţ în locuinţă fond locativ 

 

Tinand cont de: 

- necesitatea de locuinţe  şi a faptului că la momentul actual nu sunt disponibile 
locuinţe libere; 

- faptul că UAT dispune de un spaţiu ce are ca destinaţie cantina sociala, situat în str. 
Cuza – Vodă nr. 34 Tg. Neamţ, în suprafaţă de 75 mp, iar la momentul de faţă acesta nu este 
folosit fiind liber şi neutilizat în alte scopuri,  

În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale alin. (6) lit. 
a) pct. 17 , Consiliul local al oraşului are atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către 
cetăţeni , propun schimbarea destinaţiei acestuia din spaţiu cu destinaţia de cantina sociala în 
spaţiu cu destinaţia de locuinţă fond locativ. 
 
           Ca urmare a celor de mai sus supunem spre analiza Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt Proiectului de hotărâre  privind  schimbarea destinaţiei imobilului din str. Cuza – Vodă 
nr. 34 Tîrgu Neamţ în locuinţă fond locativ. 

 
 
 
 

Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 


