
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ  
şi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamţ   

  
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 121 alin. 4 din Legea 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind schimbul de terenuri din domeniul privat al UAT; 
- Adresa Parohiei Adormirea Maicii Domnului Tg. Neamţ cu nr. 7 din 14.02.2018, înregistrată în 

instituţie sub nr. 2362/14.02.2018; 
- Contractul de dare în folosinţă gratuită nr. 132/30.05.2016 încheiat cu Mitropolia Moldovei şi 

Bucovinei – Arhiepiscopia Iaşilor;  
- Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei – Arhiepiscopia Iaşilor cu nr. 12678/25.10.2018 şi 

înregistrată în instituţie sub nr. 15038/25.10.2018, prin care aceasta îşi dă acordul cu privire la 
schimbul de terenuri sub condiţie; 

- HCL nr. 262/21.11.2018 privind acordarea unui aviz de principiu în vederea unui schimb de 
terenuri între oraşul Tîrgu Neamţ şi Parohia Adormirea Maicii Domnului Tîrgu Neamţ; 

- Raportul de evaluare nr. 740/17.12.2018, recepţionat prin Procesul verbal nr.17615/17.12.2018, 
evaluator Casapu Ioan – expert ANEVAR, pentru terenul în suprafaţă de 313 mp NCP 55903; 

- Raportul de evaluare nr. 743/17.12.2018, evaluator Casapu Ioan – expert ANEVAR, pentru terenul 
în suprafaţă de 313 mp NCP 55892, înaintat prin adresa cu nr. 128/17.12.2018 şi înregistrat sub nr. 
17675/18.12.2018; 

Analizând Expunerea de motive nr. 17680/18.12.2018 înaintată de către Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate nr. 17681/18.12.2018; 

Luând act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 
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 însuşesc Rapoartele de evaluare nr. 740/17.12.2018, pentru terenul în suprafaţă de 313 

mp NCP 55903 (anexa nr. 1 la prezenta) şi nr. 743/17.12.2018,  pentru terenul în suprafaţă de 313 mp 
NCP 55892  (anexa nr. 2 la prezenta). 

Art. 2. (1) Se aprobă schimbul de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Parohia ”Adormirea 
Maicii Domnului” Tîrgu Neamţ. 

(2) Oraşul Tîrgu Neamţ oferă terenul în suprafaţă de 313 mp, teren aparţinând domeniului privat 
al oraşului, situat în Bd. Ştefan cel Mare nr. 48, NCP nr. 55903, identificat în anexa nr. 3,  în schimbul 
terenului deţinut de către  Parohia Adormirea Maicii Domnului Tîrgu Neamţ, teren în suprafaţă de 313 
mp situat în Bd. Ştefan cel Mare nr. 49, NCP 55892, identificat în anexa nr. 4. 



(3) Terenurile menţionate la alin. (2) sunt identificate în planurile de situaţie – anexa nr. 3 şi 
anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cheltuielile ocazionate de efectuarea acestui schimb vor fi suportate de către Parohia 
”Adormirea Maicii Domnului” Tîrgu Neamţ. 

Art. 4. Se împuterniceşte primarul oraşului Tîrgu Neamţ Vasilică Harpa să semneze contractul 
de schimb de terenuri. 

 Art. 5. 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, 
                   Jr. Isabela Sabin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 17680 DIN 18.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ  

şi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamţ   

 

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

Parohia Adormirea Maicii Domnului Tg. Neamţ solicită efectuarea unui schimb de terenuri, respectiv 
solicită de la Primăria oraşului Tg. Neamţ terenul în suprafaţă de 313 mp situat în Bd. Ştefan cel Mare, nr. 
48, NCP nr. 55903, teren care este dat în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei  - 
Arhiepiscopiei Iaşilor, conform Contractului nr. 132 din 30.05.2016, şi oferă în schimb un teren de 
313 mp, situat în Bd. Ştefan cel Mare, nr. 49, NCP nr. 55892, teren aflat în proprietatea parohiei. 

Având în vedere prevederile 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. 

Ţinând cont de acordul Mitropoliei cu privire la acest schimb cu nr. 12678/25.10.2018 şi 
înregistrată în instituţie sub nr. 15038/25.10.2018, prin care aceasta îşi dă acordul cu privire la 
schimbul de terenuri sub condiţie; 

Având în vedere Rapoartele de evaluare nr. 740/17.12.2018 şi nr. 743/17.12.2018 pentru cele 
două terenuri, 

Vă supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamţ.   

 . 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
               PRIMAR, 
                                                                                                     HARPA VASILICĂ 
NR. 17681 DIN 18.12.2018 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea unui schimb de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ  

şi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamţ   

 
 

Conform HCL nr. 255/17.12.2015 şi  HCL nr. 103 din 31.03.2016 s-a încheiat  Contractul nr. 132 
din 30.05.2017 de dare în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 313 mp, situat în Bd. Ştefan cel 
Mare, nr. 48, NCP nr. 55903, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei  Arhiepiscopiei Iaşilor, în vederea 
construirii unui magazin bisericesc. 

În baza Autorizaţiei de construire nr. 88/06.06.2017 Mitropolia a ridicat o clădire cu destinaţia de 
magazine bisericesc pe terenul ce îl avea în folosinţă conform contractului de mai sus (la data 
prezentei construcţia este ridicată însă nu este finalizată, fiind în perioada de valabilitate a 
autorizaţiei). 

Parohia Adormirea Maicii Domnului din Tîrgu Neamţ solicită prin adresa nr. 7 din 14.02.2018 
înregistrată la Primăria Tg. Neamţ cu nr. 2362 din 14.02.2018, efectuarea unui schimb de terenuri între 
aceasta şi  Primăria oraşului Tg. Neamţ, oferind la schimb terenul în suprafaţă de 313 mp situat  în Bd. 
Ştefan cel Mare, nr. 49, NCP nr. 55892, teren proprietatea parohiei, în schimbul terenului de 313 mp, 
situat în Bd. Ştefan cel Mare, nr. 48, NCP nr. 55903, proprietate publică a UAT Oraş Tîrgu Neamţ. 

Având în vedere faptul că terenul solicitat la schimb este dat în folosinţă gratuită pentru o 
perioadă de 49 ani Mitropoliei, prin adresa cu nr. 13769/04.10.2018 am solicitat acordul acesteia 
privind schimbul de terenuri. 

Prin adresa cu nr. 12678/25.10.2018 şi înregistrată în instituţie sub nr. 15038/25.10.2018, 
Mitropolia îşi exprimă acordul pentru realizarea schimbului de terenuri între UAT oraş Tîrgu Neamţ şi 
Parohia Adormirea Maicii Domnului Tîrgu Neamţ,  cu condiţia de a fi precizat în contractul de 
schimb, în sarcina Parohiei, folosinţa gratuită a terenului, identificat în Contractul nr. 132/30.05.2016, 
în favoarea Mitropoliei. 

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. 

Prin HCL nr. 262/21.11.2018 privind acordarea unui aviz de principiu în vederea unui schimb de 
terenuri între oraşul Tîrgu Neamţ şi Parohia Adormirea Maicii Domnului Tîrgu Neamţ, terenul în 
suprafaţă de 313 mp situat în Bd. Ştefan cel Mare, nr. 48, NCP nr. 55903 trece din proprietatea publică 
al oraşului în proprietatea privată a acestuia. 



În urma acestei hotărâri se întocmesc Rapoartele de evaluare nr. 740/17.12.2018 şi nr. 
743/17.12.2018 de către Agenţia de Evaluare şi Consultanţă în Afaceri SRL cu sediul în Cordun str. 
Biserica Veche nr. 3, jud. Neamţ - expert evaluator ANEVAR Casapu Ion, legitimaţie nr. 11232 
valabilă 2018, pentru cele două terenuri. Valoarea de piaţă, conform rapoartelor celor două terenuri, 
este egală şi anume de 18900 euro reprezentând 87960 lei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem spre analiză prezentul proiect de hotărâre. 
                
 
        Serviciul UAT,              Comp. Dezvoltare Locală,       Serviciul Juridic Contencios, 
     Şef Serviciul ing. Rusu Ion     Ing. Amihăilesei Daniel        Şef serviciul jr. Iftode Oana Maria 
 
 
 
 
 Direcţia Buget – Contabilitate, 

Director exec. ec. Ecaterina Iosub 
 
























































































































































