
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri între Orașul Tîrgu Neamț și Parohia 

”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamț   

  
 

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

ulterioare; 
- Cererea Parohiei Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamț, nr. 7 din 14.02.2018; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de către Primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 13112 din 

21.09.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 13113 din 21.09.2018; 

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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Tg. Neamț a 

terenului în suprafață de 313 mp, situat în Bld. Ștefan cel Mare, nr. 48, NCP nr. 55903, teren ce este 
identificat în planul de situație – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. (1) Se aprobă, de principiu, efectuarea unui schimb de terenuri între Orașul Tîrgu Neamț 

și Parohia Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamț, Orașul Tîrgu Neamț oferind terenul în suprafață 
de 313 mp, amplasat în Bdl. Ștefan cel Mare, nr. 48, NCP nr. 55903, și primind de la  Parohia 
Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamț terenul în suprafață de 313 mp, amplasat în Bdl. Ștefan cel 
Mare, nr. 49, NCP 55892. 

            (2) Terenurile menționate la alin. (1) sunt identificate în planurile de situație – anexa nr. 1 
și anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale primarului, va 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

Art. 4. 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. Vasiliu Maria Sofica 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 13.112 DIN 21.09.2018  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri între Orașul Tîrgu Neamț și 

Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamț 

 

 

 
Prin adresa nr. 7/14.02.2018, înregistrată la Primăria Tg. Neamț cu nr. 2362 din 

14.02.2018, Parohia Adormirea Maicii Domnului Tg. Neamț solicită efectuarea unui 
schimb de terenuri, respectiv solicită de la Primăria orașului Tg. Neamț terenul în suprafață 
de 313 mp, situat situat în Bld. Ștefan cel Mare, nr. 48, NCP nr. 55903, teren care este 
dat în folosință gratuită Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, conform contractului nr. 
132 din 30.05.2016, și oferă în schimb un teren de 313 mp, situat în Bld. Ștefan cel 
Mare, nr. 49, NCP nr. 55892. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă supun spre analiză și aprobare proiectul 

de hotărâre. 
 
  

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
               PRIMAR, 
Compartiment Dezvoltare Locală                                    HARPA VASILICĂ 
NR. 13.113 DIN 17.05.2018 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri între Orașul Tîrgu Neamț și 

Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamț 

 
 

Prin HCL nr. 255/17.12.2015, HCL nr. 103 din 31.03.2016 și contractul nr. 132 din 
30.05.2017, terenul în suprafață de 313 mp, situat în Bld. Ștefan cel Mare, nr. 48, NCP nr. 
55903, a fost dat în folosință gratuită Mitropoliei Moldovei și Bucovinei în vederea 
construirii unui magazin bisericesc. 

Prin adresa nr. 7 din 14.02.2018 înregistrată la Primăria Tg. Neamț cu nr. 2362 din 
14.02.2018, Parohia Adormirea Maicii Domnului Tg. Neamț solicită efectuarea unui 
schimb de terenuri, respectiv solicită de la Primăria orașului Tg. Neamț terenul în suprafață 
de 313 mp, situat situat în Bld. Ștefan cel Mare, nr. 48, NCP nr. 55903, și oferă în 
schimb un teren de 313 mp, situat în Bld. Ștefan cel Mare, nr. 49, NCP nr. 55892. 

 
De asemenea conform art. 121 alin (4) din Legea nr 215/2001 privind 

administraţie publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare 
„Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face 
în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local,,. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem spre analiză și aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
               Comp. Dezvoltare Locală,        Serviciul Juridic Contencios, 
                Ing. Amihăilesei Daniel  
 
 
 






