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R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTĂRÂRE  
PROIECT 

 
privind  încheierea unor contracte noi de concesiune directă în vederea înscrierii 

acestora în cartea funciară 
 
  
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ:  
 

Luând act de cererea d-nei. Aramă – Păsălău Tamara înregistrată sub nr. 
10667/31.07.2018 prin care aceasta solicită anularea Contractului de concesiune directă nr. 
179/10.07.2015 şi încheierea unui contract de superficie pentru aceiaşi suprafaţă de teren, 
teren ce aparţine domeniului privat al oraşului; 

 
Având în vedere prevederile: 

- art. 871 – 873 din Noul Cod civil, art. 230 lit b din legea 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2016 privind aprobarea OUG nr. 22/2014 pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

- Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 123 din Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- solicitările de clarificare nr. 11130/09.08.2018 înaintate către ANCPI; 
- adresa ANCPI nr. 20290/13.08.2018 şi înregistrată sub nr. 11471/21.08.2018; 
 

                 Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 11709/24.08.2018 înaintată de Primarul 
Oraşului Tirgu Neamt prin care se propune încheierea unor contracte noi de concesiune 
directă în vederea înscrierii acestora în cartea funciară; si de Raportul de specialitate nr. 
11711/24.08.2018 comun al Serviciului Juridic – Contencios şi al Compartimentului 
Administrarea Domeniului public şi privat al oraşului; 
                Având in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 
Tîrgu Neamţ; 
 
                In temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale alin. (5) lit. b), 
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 încetarea contractelor de concesiune directă a bunurilor aparţinând 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ încheiate în perioada 01.10.2011 –  
04.11.2016,conform anexei la prezenta . 
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Încetarea acestor contracte va opera numai la solicitarea expresă a concesionarului, în 
vederea încheierii unui nou contract de concesiune directă şi înscrierii acestuia în cartea 
funciară.  

 
Art.2. Se aprobă încheierea unor noi contracte de concesiune directă a unor bunuri 

aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, la solicitarea beneficiarilor. 
 Noul contract va fi încheiat pe perioada ramasã din contractul a cãrui ȋncetare se 

solicitã la care se adaugã 30 de luni. Durată contractului  nu va putea fi prelungită . 
 Noul contract se va ȋncheia cu respectarea prevederilor HCL Or.Tg.Neamt privind 

valoarea redevenței,la data ȋncheierii acestuia. 
 
Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat. 
 
Art.4. 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 JURIDIC  - CONTENCIOS 
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC - PRIVAT                                                                            
Nr.  11711/24.08.2018                                                                                                       Aprob,  

Primar,                                                                                                                             
                                                                                                              Harpa Vasilica 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  încheierea unor contracte noi de concesiune directă în vederea înscrierii acestora în 

cartea funciară  
 

    Prin Expunerea de motive cu nr. 11709/24.08.2018 înaintată de Primarul oraşului s-
a propus încheierea unor contracte noi de concesiune directă în vederea înscrierii acestora în 
cartea funciară, datorită faptului că, contractele de concesiune directă a unor imobile 
aparţinând domeniului privat al oraşului nu pot fi înscrise în cartea funciară. 

În perioada 2011 – 2016 au fost încheiate şi identificate mai multe contracte de 
concesiune directă a unor terenuri ce aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 
Titularii acestor contracte au încercat înscrierea lor în cartea funciară, înscriere ce a fost 
refuzată pentru motivul că contractul de concesiune este derivat din dreptul de proprietate 
publică şi nu din dreptul de proprietate privată astfel încât, pentru domeniul privat, ar trebui 
încheierea unor contracte de închiriere sau superficie. 

Prin cererea d-nei. Aramă – Păsălău Tamara înregistrată sub nr. 10667/31.07.2018, 
aceasta solicită anularea Contractului de concesiune directă nr. 179/10.07.2015 şi încheierea 
unui contract de superficie pentru aceiaşi suprafaţă de teren, teren ce aparţine domeniului 
privat al oraşului. 

Având în vedere aceste aspecte, ne-am adresat Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) cu această problematică solicitând un punct de vedere al 
acestora privind dezlegarea acestei situaţii (adresa cu nr. 11130/09.08.2018). 

Prin adresa cu nr. 20290/13.08.2018 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 
11471/21.08.2018 ni s-au comunicat motivele refuzului de înscriere în cartea funciară a 
contractelor de concesiune directă din domeniul privat al oraşului, astfel: 

Dreptul de concesiune este un drept real, derivat din dreptul de proprietate publică. 
prevederile Noului Cod Civil, ce a intrat în vigoare la data de 01.10.2011, tratează materia 
dreptului de concesiune la secţiunea Drepturi reale corespunzătoare proprietăţii publice. 

Potrivit art. 230 lit bb din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicarea a legii 287/2009 privind 
codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a codului civil se 

abrogă orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale.  
 Din interpretarea normelor mai sus amintite, rezultă faptul că după data de 01.10.2011 

legiuitorul a permis încheierea contractelor de concesiune exclusiv cu privire la imobilele 
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aparţinând domeniului public, dispoziţiile din legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi alte legi 
speciale referitoare la contractele de concesiune pe domeniul privat fiind implicit abrogate. 

În data de 01.11.2016 s-a publicat legea nr. 197/2016 privind aprobarea OUG nr. 
22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, modificări ce au intrat în vigoare 
la data de 04.11.2016. Astfel, au fost introdu-se prevederi cu privire la dreptul de concesiune 
având ca obiect terenuri aflate în domeniul privat al statului sau UAT- urilor. 

Coroborând toate aceste texte de lege, contractele de concesiune având ca obiect 
imobile ce aparţin domeniului privat al oraşului, încheiate ulterior datei de 04.11.2016 pot sta 
la baza intabulării în cartea funciară a acestui drept real, iar cele încheiate în perioada 
01.10.2011 – 04.11.2016 nu pot face obiectul înscrierii în cartea funciară. 

În evidenţele instituţiei noastre au fost identificate un număr de 14 contracte de 
concesiune directă, conform anexei la prezenta. 

 
Pentru ca drepturile născute din aceste contracte să poată fi înscrise în cartea 

funciară, conform prevederilor mai sus amintite, acestea ar trebui reziliate şi întocmite noi 
contracte.  

Având în vedere faptul că procedura este de încredinţare directă, terenurile ce au fost 
concesionate au fost pentru extinderi locuinţă/spaţiu, propunem încetarea acestora prin 
acordul părţilor şi aprobarea încheierii unor noi contracte de concesiune. 

 
Datorită faptului că până la data prezentei este înregistrată şi semnalată doar o singură 

cerere în acest sens, din cele 14 identificate, propunem ca încetarea unui astfel de contract şi 
încheierea unui altuia nou, să fie la cererea concesionarului înregistrată la instituţia noastră. 

 
Durata pentru care se va incheia noul contract nu va putea depasi durata initiala din 

contractul anterior,durata ce nu va putea fi prelungita .( exemplu de calcul : contractul a carui 
incetare se solicita a avut durata de 5 ani,cu posibilitatea prelungirii cu jumatate din durata 
initiala; daca au fost executati 3 ani,noul contract va avea ca durata 4 ani si 6 luni – 2 ani 
ramasi + 2 ani si sase luni) 

 
Ca urmare a celor de mai sus supunem spre analiza şi dezbatere Consiliului Local al 

Orasului Tirgu Neamt proiectului de hotărâre  privind  încheierea unor contracte noi de 

concesiune directă în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. 
 

  

Serviciul Juridic – Contencios,                                             Serviciul UAT 
Administraţie publică locală,                                                Şef serviciul, ing Rusu Ion 
Sef Serviciul, cons.jr. Oana-Maria Iftode 

 
 
 

Compartiment Administrarea Domeniului public şi privat 
Insp. Geanina State 
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                                 ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ  
            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 

PRIMAR 
Nr.  11709/24.08.2018                                                                   

 

Expunere de motive 
privind  încheierea unor contracte noi de concesiune directă în vederea înscrierii acestora în 

cartea funciară  
 

Analizând cererea d-nei. Aramă – Păsălău Tamara înregistrată sub nr. 
10667/31.07.2018 prin care aceasta solicită anularea Contractului de concesiune directă nr. 
179/10.07.2015 şi încheierea unui contract de superficie pentru aceiaşi suprafaţă de teren, 
teren ce aparţine domeniului privat al oraşului, motivat de faptul că dreptul acesteia născut din 
contract nu poate fi înscris în cartea funciară; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 871 – 873 din Noul Cod civil, art. 230 lit b din legea 71/2011 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 197/2016 privind aprobarea OUG nr. 22/2014 pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
- Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 123 din Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
Pentru înscrierea contractelor de concesiune directă a unor imobile aparţinând 

domeniului privat al oraşului, contracte încheiate în perioada 01.10.2011 – 04.11.2016, este 
necesar încetarea acestora, prin acordul părţilor, şi încheierea unor noi contracte de 
concesiune,pentru o perioada asa cum este precizata in  Raportul de specialitate. 
 

Ca urmare propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte 

noi de concesiune directă în vederea înscrierii acestora în cartea funciară 
 
 
 

Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 



Anexa la Raportul de specialitate nr. 11711/24.08.2018 

 

Nr. 

Crt. 

ume si prenume Adresa Nr. si data 

contractului 

Suprafata 

concesionata 

( mp )  

1. ANASTASIU NICOLETA SI COSTICA Str. Marasesti, Nr. 2, Bloc B5, Sc. C, 

Ap. 48, Tirgu Neamt 

184/ 

23.10.2014 

 

13 mp 

2. ANEGROAEI CONSTANTIN SI ADRIANA - 

RALUCA 

Str. Vanatorului, nr. 153, Tirgu Neamt 175 / 

14.09.2016 

 

12 mp 

3. ARAMA – PASALAU NECULAI SI TAMARA Str. Horea, Closca si Crisan, Nr. 23, 

Tirgu Neamt 

179 / 

10.07.2015 

 

8 mp 

4. BURDULEA PETRICA SI ALINA - PAULA Str. Mihail Kogalniceanu, Bloc. 6, Sc. 

A, Ap. 4, Tirgu Neamt 

248/07.10.2015  

14,22mp 

5. CIMPEANU GEORGETA Bdul. Stefan cel Mare, Nr. 65, Bl. M, 

Sc. B, Ap. 21, Tirgu Neamt 

154 / 

02.10.2014 

 

28 mp 

6. FLOREA MARIA – STELIANA SI SIMION Str. Progresului, Nr. 3, Bl. B14, Ap. 3, 

Tirgu Neamt 

2 / 12.01.2016  

8.5 mp 

7. LAZAR SEBASTIAN – IONEL SI RODICA Str. Cuza Voda, Bl. D1, Sc. A, Ap. 

1,Tirgu Neamt 

214 / 

03.12.2014 

 

16.8 mp 

8. MIHALCEA ( PAVEL ) IULIANA Str. Cuza Voda, Nr. 17, Bloc G100, Ap. 

17, Tirgu Neamt 

93 / 11.04.2016  

2mp 

9. SODOMANU IULIANA - MEDIC DENTIST Bdul Stefan cel Mare, Nr. -, Bloc M, Sc. 

B, Et. P, Ap. 23, Tirgu Neamt 

274 / 

05.11.2015 

 

20 mp 

10. TRIFAN MIHAI SI ELENA - LUCICA Bdul. 22 Decembrie, Nr.5, Bloc N3, Sc. 

B, Ap. 12, Tirgu Neamt 

70 / 05.05.2014  

21 mp 

11. FARMACIA PADURARU SRL Str. Marasesti, Nr. 29, Bloc. B17, Sc. A, 

Ap. 3, Tirgu NeAMT 

106 / 

12.05.2016 

 

22mp 

12. MALUCO COM SRL Str. Obor, Nr.1, Tirgu Neamt 180 / 

10.07.2015 

 

31.5 mp 

13. MGA CONSULTING SRL Str. Ing. Serafim Lungu, Nr. FN, Bloc. 

A10, Sc. B, Et. P, Ap. 18, Tirgu Neamt 

17 / 12.01.2016  

14 mp 

14. UPS OVIDIU SRL Str. Progresului, Nr. 5, Bloc. B12, Sc. A, 

Ap. 8, Tirgu Neamt 

69 / 05.05.2014  
13 mp  
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