
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării din administrarea Consiliului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, a tronsonului drumului DJ 

157G Tîrgu Neamţ – Băile Oglinzi 
 
 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile art.22, alin. (1) din OUG 43/1997, privind regimul drumurilor cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean prin care se solicită predarea din administrarea 

Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, a tronsonului 
drumului DJ157G Tîrgu Neamţ-Băile Oglinzi, în vederea modernizării acestuia; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ nr. 14983 din 
24.10.2018 şi Raportul de specialitate comun al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritorilului şi al 
Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 14984     
din 24.10.2018 ; 

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 predarea în administrare Consiliului Judeţean Neamţ, a tronsonului drumului DJ 
157G Tîrgu Neamţ – Băile Oglinzi, pe o perioadă de 12 luni, în vederea modernizării acestuia. 
Art. 2. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 
lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

 
Iniţiator, 
Primar,  

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               Cons.jr. Sabin Isabela 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR.15009 DIN 25.10.2018 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea predării din administrarea Consiliului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, a tronsonului drumului DJ 

157G Tîrgu Neamţ – Băile Oglinzi 

 

 

      Având în vedere prevederile  
- OUG 43/1997, art 22 alin. (1)  privind regimul drumurilor cu modificările şi 

completările ulterioare, care prevede că “administrarea drumurilor județene se 
asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către 
consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție 
sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, 
inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în 
administrarea consiliilor locale respective”; 

- Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- adresa Consiliului Judeţean prin care se solicită predarea din administrarea 
Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean 
Neamţ, a tronsonului drumului DJ157G Tîrgu Neamţ-Băile Oglinzi, în vederea 
modernizării acestuia 

 
    Propun transmiterea din administrarea Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a tronsonului drumului DJ 157G Tîrgu 
Neamţ – Băile Oglinzi, pe o perioada de 12 luni, în vederea efectuării lucrărilor de 
modernizare a acestuia. 
 

 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 



 
 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        PRIMAR, 
Compartiment Dezvoltare Locală                  HARPA VASILICĂ 
NR. 15010 DIN 25.10.2018 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea predării din administrarea Consiliului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, a tronsonului drumului DJ 

157G Tîrgu Neamţ – Băile Oglinzi 
 

 
Având în vedere prevederile: 
- art.22, alin. (1) din OUG 43/1997, privind regimul drumurilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

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

- adresa Consiliului Judeţean prin care se solicită predarea din administrarea 
Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean 
Neamţ, a tronsonului drumului DJ157G Tîrgu Neamţ-Băile Oglinzi, în vederea 
modernizării acestuia 

 
Se propune darea în administrare Consiliului Judeţean Neamţ, a tronsonului drumului 

DJ 157G Tîrgu Neamţ – Băile Oglinzi, pe o perioadă de 12luni, în vederea efectuării 
lucrărilor de modernizare a acestuia. 
 
 
       Şef Serviciul U.A.T.,                         Comp. Dezvoltare Locală,    
           Ing. Rusu Ion                                    Insp. Amihăilesei Elena 
 
 

Serviciul Juridic,  
 
 

 


