
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 

Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1.845mp, număr cadastral 55944, situat în oraşul 

Târgu-Neamţ, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii ”Construire bloc pentru specialiştii din sănătate, situat în incinta Spitalului 

“Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.35” 

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

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

ulterioare; 
- Respectarea prevederilor Anexei nr.2 la HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa nr. 23456 din 28.11.2018 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prin care solicită 
completarea documentaţiei tehnico-economice în vederea includerii proiectului în lista de 
finanţare aferentă anului 2018. 

         Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Târgu-Neamţ nr. 1261 din 
28.01.2019 şi Raportul de specialitate al Biroului de Planificare şi Implementare Proiecte din cadrul 
Primăriei oraşului Târgu-Neamţ înregistrat sub nr. 1262 din 28.01.2019; 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), ali. (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 transmiterea terenului în suprafaţă de 1.845 mp, număr cadastral 55944, situat 
în oraşul Târgu-Neamţ, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii “Construire bloc pentru specialiştii din sănătate, situat în incinta Spitalului 
‘Sfântul Dimitrie’ Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 35”, pe durata execuţiei lucrărilor. 

Art. 2. Se aprobă modelul contractului de transmitere a terenului, pe care se va realiza investiţia, 
în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata execuţiei lucrărilor, anexă la 
prezenta. 
         Art. 3. Se aprobă asigurarea din bugetul propriu a costului execuţiei utilităţilor aferente 
construcţiilor, precum şi a sistematizării amplasamentului. 
         Art. 4. Primarul oraşului Târgu-Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale primarului, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
         Art. 5. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 
şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală.   

 
               Iniţiator,                                                                                          Avizat legalitate, 
                Primar,                                                                                         C.J. Sabin Isabela 
           Harpa Vasilică 
            

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 1261   DIN  28.01.2018 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1.845mp, număr cadastral 55944, 

situat în oraşul Târgu-Neamţ, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Construire bloc pentru 

specialiştii din sănătate, situat în incinta Spitalului “Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, 

str. Ştefan cel Mare, nr.35” 
 

 

 

 
Având în vedere:  
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

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

completările ulterioare; 
- Respectarea prevederilor Anexei nr.2 la HG nr.962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Adresa nr. 23456 din 28.11.2018 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prin care 
solicită completarea documentaţiei tehnico-economice în vederea includerii 
proiectului în lista aferentă anului 2018. 
 
 

Propun transmiterea terenului în suprafaţă de 1.845 mp, număr cadastral 55944, 
situat în oraşul Târgu-Neamţ, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
în vederea realizării obiectivului de investiţii “Construire bloc pentru specialiştii din 
sănătate, situat în incinta Spitalului “Sfântul Dimitrie“ Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 35” 
 
 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 



 
 
 

 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
Birou Planificare şi Implementare Proiecte                                  PRIMAR, 
NR. 1262   DIN  28.01.2019                                                   HARPA VASILICĂ         
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1.845mp, număr cadastral 55944, situat în oraşul 

Târgu-Neamţ, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii “Construire bloc pentru specialiştii din sănătate, situat în incinta Spitalului 

“Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 35” 

 

 

         

        Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe a implementat programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizat 

conform prevederilor Legii 152/1998. Locuinţele destinate în mod exclusiv închirierii de către tineri 

specialişti din sănătate sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale sau de către 

autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul sănătăţii ori sunt în administrarea unor unităţi 

aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii, şi care au solicitat realizarea 

acestora. 

       Tinerii specialişti din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă 

de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin 

programele A.N.L., destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la 

împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o 

locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. 



      Spitalul Orăşenesc “Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, prin adresa nr. 2220/02.12.2018, a adus la 

cunoştinţă Primăriei Oraşului Târgu-Neamţ că lipsa specialiştilor este una dintre problemele cu care se 

confruntă sistemul sanitar din spital. Puţini dintre tinerii specialişti care au venit să lucreze în 

domeniul asistenţei medicale au rămas să-şi continue activitatea din cauza lipsei locuinţelor. Ţinând 

seama de problemele ce au fost semnalate, în vederea asigurării stabilităţii unor specialişti din 

domeniul medical, care s-au încadrat din punct de vedere al activităţii profesionale şi al vieţii sociale, 

precum şi pentru atragerea cadrelor medicale specializate să-şi desfăşoare activitatea în cadrul 

Spitalului Orăşenesc “Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, prezentul proiect este de o importanţă 

majoră pentru administraţia publică a oraşului Târgu-Neamţ. 

       De asemenea potrivit art. 3, alin. 3 din acelaşi act normativ menţionat, “pe terenurile aflate în 

proprietate publică ori privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, unităţile şi dotările 

tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor, se realizează prin 

obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de 

investitori privaţi, după caz, potrivit legii, anterior iniţierii de către A.N.L. a procedurii de promovare a 

investiţiilor în construcţia de locuinţe, iar în interiorul perimetrului destinat locuinţelor se realizează 

corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor. 

     Având în vedere cele prezentate, supunem spre dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre 

privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1.845mp, număr cadastral 55944, situat în oraşul Târgu-

Neamţ, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea realizării obiectivului de 

investiţii “Construire bloc pentru specialiştii din sănătate, situat în incinta Spitalului “Sfântul Dimitrie” 

Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 35” 

 

 
 
 
                     Director Executiv,                                                             Şef Serviciu Investiţii,               
                   Ec. Iosub Ecaterina                                                              Ing.  Durbacă Sorin 
 
 
                                                                                         
 
 
 
      Birou Planificare şi Implementare Proiecte,                                      Sef Serviciu Juridic, 
                    Insp.  Apopei Ana-Maria                                                     c.j. Iftode Oana-Maria   
 


