
    ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI TÎRGU NEAM} 
 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat prin dona]ie, obiect al 
Hot\r^rii Consiliului local nr.268/21.11.2018, c\tre Direc]ia de Asisten]\ Social\ a 

ora[ului T`rgu Neam] 

Consiliul Local al Ora[ului Tîrgu Neam], jude]ul Neam]: 

Având în vedere: 
Prevederile Lg.171/2010, art.36, alin.4 [i ]inând cont de notificarea transmisă de către 

Direc]ia Silvică Neam] nr. 10647/04.10.2018  înregistrată la Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] 
cu numărul 13898 din data de 08.10.2018 prin care se comunic\ informa]iile cu privire la 
materialele lemnoase confiscate care pot fi donate către Primăria Ora[ului Tîrgu Neam]; 
            HCL nr.235/25.10.2018 privind acceptarea dona]iei făcută de către Ocolul Silvic 
T`rgu Neam] pentru Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] constând într-o cantitate de  material 
lemnos; 

Actul de Donaţie cu nr .10909 din 22.11.2018 din partea RNP-ROMSILVA- Direcţia 
Silvică Neamţ Ocolul Silvic Tg. Neamţ înregistrată la instituţia noastră cu nr. 16501 din 
22.11.2018. 
 Procesul Verbal de Predare- Primire a materialului lemnos dintre RNP-ROMSILVA- 
Direcţia Silvică Neamţ Ocolul Silvic Tg. Neamţ şi Oraşul Tîrgu Neamţ. 
            Analizând Expunerea de Motive nr. 17354 din 14.12.2018 înaintată de Primarul 
Ora[ului Tîrgu Neam] [i Raportul de Specialitate nr. 17535 din 14.12.2018 întocmit de către 
Compartimentul Administra]ie Public\ Local\ [i Rela]ia cu Consiliul Local; 

În temeiul art. 36, alin.2 lit.(c), art.45 [i art.115 din Legea administra]iei publice  
locale nr.215/2001, republicată; 

HOTĂRĂ{TE 

Art.1  Transferul de material lemnos, acceptat prin dona]ie, obiect al Hot\r^rii 
Consiliului local nr.268/21.11.2018, c\tre Direc]ia de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu 
Neam]. 

Art.2 Compartimentul Administra]ie Public\ Local\ [i Rela]ia cu Consiliul Local  va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 Secretarul ora[ului Tîrgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hotărâri institu]iilor [i persoanelor interesate. 

 
Nr.______     
Din______                    Primar  
                                                   Harpa Vasilică 
 
                 Avizat legalitate,  
                                           Secretar ora[,                                                    
                                                                                                                C. j. Sabin Isabela 



 
PRIMĂRIA ORA{ULUI TÎRGU NEAMȚ 

Nr.  17534  din  14.12.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat prin 
dona]ie, obiect al Hot\r^rii Consiliului local nr.268/21.11.2018, c\tre Direc]ia de Asisten]\ 

Social\ a ora[ului T`rgu Neam] 

 

 

  Având în vedere:   

- Lg.171/2010, art.36, alin.4 privind stabilirea [i sanc]ionarea contraven]iilor silvice 
cu modificările [i completările ulterioare; 

- Notificarea transmisă de către Ocolul Silvic T`rgu Neam] nr. 10647/04.10.2018  
înregistrată la Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] cu numărul 13898 din data de 08.10.2018 prin 
care se transmit informa]iile cu privire la materialele lemnoase confiscate care pot fi donate 
către Primăria Ora[ului Tîrgu Neam]; 

           HCL nr.235/25.10.2018 privind acceptarea dona]iei făcută de către Ocolul Silvic T`rgu 
Neam] pentru Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] constând într-o cantitate de  material lemnos; 

Actul de Donaţie cu nr .10909 din 22.11.2018 din partea RNP-ROMSILVA- Direcţia 
Silvică Neamţ Ocolul Silvic Tg. Neamţ înregitrată la instituţia noastră cu nr. 16501 din 
22.11.2018; 

Procesul Verbal de Predare- Primire a materialului lemnos dintre RNP-ROMSILVA- 
Direcţia Silvică Neamţ Ocolul Silvic Tg. Neamţ şi  Oraşul Tîrgu Neamţ; 
            Propun spre analiză [i aprobare Consiliului Local al ora[ului Tîrgu Neam] transferul 
de material lemnos, acceptat prin dona]ie, obiect al Hot\r^rii Consiliului local 
nr.268/21.11.2018, c\tre Direc]ia de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam] constând într-o 
cantitate de material lemnos pentru uzul propriu [i/sau unită]ile din subordinea Direc]iei de 
Asisten]\ Social\ a ora[ului Tîrgu Neam] cât [i pentru persoanele/familiile vulnerabile aflate 
în situa]ii critice, de excluziune socială, [i/sau care au situa]ii de necesitate ori după caz a 
situa]iilor deosebite în care se află familia sau persoana singură, calamită]i naturale, incendii, 
inunda]ii, alunecări de teren, cutremur, ori alte cazuri, respectiv proprietari ai unor imobile 
afectate în timp, devenite improprii pentru locuire. 

                                                                       

                                                                     PRIMAR, 
   VASILICĂ HARPA 

 
 
 



PRIMĂRIA ORA{ULUI TÎRGU NEAMŢ 
Serviciul juridic-contencios 
Compartiment Contracte 
Nr.   17535 din 14.12.2018 
                                                                 APROB, 
                                                                                                                                                PRIMAR 
            VASILICĂ HARPA 

Raport de specialitate 

           La proiectul de hotărâre transferului de material lemnos, acceptat prin dona]ie, obiect 
al Hot\r^rii Consiliului local nr.268/21.11.2018, c\tre Direc]ia de Asisten]\ Social\ a ora[ului 
T`rgu Neam] 

     ~n conformitate cu dispozi]iile art.36 alin.1 [i 4 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea [i 
sanc]ionarea contraven]iilor silvice ,,Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase 
confiscate, precum [i a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat către instituţiile 
publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia’’. 
  Donaţia materialelor lemnoase confiscate [i a celor abandonate către instituţiile publice prevăzute 
la alin. (1) se face în următoarea ordine: 
a)grădiniţe, cre[e [i case de copii; 
b)[coli [i licee; 
c)case [i azile de bătrâni; 
d)primării; 
e)unităţi militare. 
        Prin adresa transmisă de către Ocolul Silvic T`rgu Neam] nr. 10647/04.10.2018  
înregistrată la Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] cu numărul 13898 din data de 08.10.2018 se 
comunic\ informa]iile cu privire la materialele lemnoase confiscate care pot fi donate către 
Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] în baza prevederilor Lg.171/2010, art.36, alin.4 privind 

stabilirea [i sanc]ionarea contraven]iilor silvice cu modificările [i completările ulterioare, 
Direc]ia Silvică Neam] a notificat Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] în vederea acceptării unui 
volum total de 44.15 mc material lemons din care 44.15 mc cherestea, specia molid. 

         Prin HCL nr.235/25.10.2018 s-a aprobat acceptarea dona]iei făcută de către Ocolul 
Silvic T`rgu Neam] pentru Primăria Ora[ului Tîrgu Neam] constând într-o cantitate de  
material lemnos; 
         Actul de Donaţie cu nr .10909 din 22.11.2018 din partea RNP-ROMSILVA- Direcţia 
Silvică Neamţ Ocolul Silvic Tg. Neamţ înregitrată la instituţia noastră cu nr. 16501 din 
22.11.2018, având ca obiect acceptarea donaţiei facută de către RNP-ROMSILVA- Direcţia 
Silvică Neamţ Ocolul Silvic Tg. Neamţ către Oraşul Tîrgu Neamţ în cantitate de 33,27 mc în 
valoare de 22224,36 lei . 
       Având în vedere cele mai sus men]ionate supunem spre analiză [i dezbatere prezentul 
proiect de hot\r^re.  
 
 
  Serviciul juridic-contencios                                                        
   Compartiment Contracte                                                                     
   Insp. Asist. Sava Bogdan                                                                      
 


