
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind  aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii,  

a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 
1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat 

in incinta  
Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt  

           
Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
 
            Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind  bunurile, proprietate 
publica cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonantei nr.112/31.08.2000 
privind reglementarea  procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a 
activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatii 
administrativ – teritoriale si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor in constructii, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare. 
        Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 12805 din 17.09.2018, înaintată de 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate nr. 12806/17.09.2018, 
al  Serviciului Investitii si Transporturi din cadrul Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 
       Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
        În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’, ale art. 45 alin(1) şi (3) , ale art. 
115 alin(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata; 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  Se însuşeşte Raportul de expertiza tehnica nr. 32/15.04.2016 pentru 
reabilitare sau desfiintare Pavilion 2 – Colegiul Tehnic „Ion Creanga” Tg. Neamt, 
Corp C5, întocmit de către expert tehnic ing. Dan Olaru,  prin care „se recomanda 
eliberarea terenului prin desfiintarea acestui obiectiv, avand in vedere costurile 
ridicate cu lucrarile necesare de consolidare, refunctionalizare si modernizare a 
acestui obiectiv”. 
Art. 2. Se aprobă propunerea de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii,  a 
imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 1661/Cladire 
Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat in incinta 
Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt. 
Art. 3.  Serviciul  Investitii si Transporturi  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  
Neamţ  şi  Directia Buget - Contabilitate  vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  
ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri. 
Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  
prezentei hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul 
Administraţie publica Locală si relatia cu Consiliul Local. 
                  
                 Iniţiator ,                                                     Avizat legalitate, 
                   Primar ,                                                        Secretar  oras, 
             Vasilică Harpa                                             jr.Vasiliu Sofica Maria 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
JUDETUL NEAMT, ORAS TIRGU NEAMT, STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 62 
TELEFON: 0233/790245;  fax: 0233/790508; e-mail : investitii@primariatgneamt.ro 

 
 
Nr. 12805/17.09.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
 

privind  aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii,  
a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 

1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat 
in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt  

 
 
 
 

 
Conform Hotararilor Consiliului Local nr. 117/30.03.2017 si 20/31.01.2018, 

imobilul  C5 – Cladire  Pavilion Internat 2, Sc= 687 mp (nr. crt. 1015, cod clasificare 

1.6.1., Constructie cu P si P+1E, pe fundatii din beton, structura din beton si 

caramida, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, compusa din: Parter – 5 Sali de 

clasa, 2 atelere lacatuserie, 1 hol, 1 grup sanitar si 4 ateliere,Etaj: 1 laborator, 1 hol si 

o scara anexa, Sc=687 mp) face parte din domeniul privat al orasului Tg. Neamt 

(pozitia nr. 176) 

Anul constructiei este 1960, iar valoarea de inventar este 226.726,00 lei. 

Avand in vedere: 

- adresa nr. 12587/11.09.2018 transmisa de catre Ministerul Educatiei 

Nationale, Directia Generala Infrastructura, Directia Patrimoniu si Investitii; 

- necesitatea parcurgerii pasilor prevazuti in Ordinul nr. 5819/25.11.2016 

privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 

destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia, unde la art. 9, din Ordinul 

mentionat se precizeaza ca solicitarea demolarii va fi insotita de Hotararea Consiliului 

Local prin care se propune schimbarea destinatiei imobilului; 

- concluziile finale ale Raportului de expertiza tehnica nr. 32/15.04.2016 

pentru reabilitare sau desfiintare Pavilion 2 – Colegiul Tehnic „Ion Creanga” Tg. 

Neamt, Corp C5, întocmit de către expertul tehnic ing. Dan Olaru, unde se 

mentioneaza ca „se recomanda eliberarea terenului prin desfiintarea acestui obiectiv, 

avand in vedere costurile ridicate cu lucrarile necesare de consolidare, 

refunctionalizare si modernizare a acestui obiectiv”  



 

Este necesara punerea in discutie a aprobarii proiectului de hotarare privind  

aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii,  a imobilului 

Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 1661/Cladire Pavilion 

Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat in incinta Colegiului Tehnic 

„Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt.  

 

 
 
 
 

                                                                        PRIMAR, 
 
                                                                   Vasilică Harpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
JUDETUL NEAMT, ORAS TIRGU NEAMT, STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 62 
TELEFON: 0233/790245;  fax: 0233/790508; e-mail : investitii@primariatgneamt.ro 

 
Nr. 12806/17.09.2018 
 
 
                            
                                                                                    APROB, 

              
Primar, 

                                                                              Vasilică Harpa 
 
                                                  

RAPORT   DE   SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii,  

a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 
1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat 

in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt  
 
 
 
 

Analizand stadiul fizic al imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform 

numar cadastral 1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 1015, din Anexa 1 la HCL 

nr. 66/29.02.2016) situat in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”, orasul Tirgu 

Neamt se constata ca imobilul se afla intr-o stare avansata de degradare.  

Conform Hotararilor Consiliului Local nr. 117/30.03.2017 si 20/31.01.2018, 

imobilul  C5 – Cladire  Pavilion Internat 2, Sc= 687 mp (nr. crt. 1015, cod clasificare 

1.6.1., Constructie cu P si P+1E, pe fundatii din beton, structura din beton si 

caramida, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, compusa din: Parter – 5 Sali de 

clasa, 2 atelere lacatuserie, 1 hol, 1 grup sanitar si 4 ateliere,Etaj: 1 laborator, 1 hol si 

o scara anexa, Sc=687 mp) face parte din domeniul privat al orasului Tg. Neamt 

(pozitia nr. 176). 

 Anul constructiei este 1960, iar valoarea de inventar este 226.726,00  lei. 

Starea imobilului este certificata de expertiza tehnica a cladirii, unde la  

concluzii finale ale Raportului de expertiza tehnica nr. 32/15.04.2016 pentru 

reabilitare sau desfiintare Pavilion 2 – Colegiul Tehnic „Ion Creanga” Tg. Neamt, 

Corp C5, întocmit de către expert tehnic ing. Dan Olaru,  se mentioneaza ca „se 

recomanda eliberarea terenului prin desfiintarea acestui obiectiv, avand in vedere 

costurile ridicate cu lucrarile necesare de consolidare, refunctionalizare si 

modernizare a acestui obiectiv”. 



In vederea parcurgerii pasilor prevazuti in Ordinul nr. 5819/25.11.2016 privind 

aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei 

bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum 

si conditiile necesare acordarii acestuia, la art. 9, din Ordinul mentionat se precizeaza 

ca solicitarea demolarii va fi insotita de Hotararea Consiliului Local prin care se 

propune schimbarea destinatiei imobilului. 

Constructia nu a mai fost renovata/reabilitata pana la aceasta data, ea avand 

forma initiala. 

            Avand in vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere proiectul de 
hotarare privind   aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in vederea 
demolarii,  a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 
1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat in 
incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt.  

 

 

                  
                                                                                                                                                  
                  Director executiv,                    Şef Serviciu Investitii si Transporturi 
              ec. Iosub Ecaterina                                  ing. Durbaca Sorin 
                                                                                    
            
 
 
                         Vizat,   
               Serviciul Juridic, 
 






















