
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

Privind modificarea prin act adițional a Contractului de administrare nr. 95/11.05.2018 
încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic  

Târgu-Neamț 
 

Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, 
 Analizând Expunerea de motive nr. 2544 din 19.02.2019   a Primarului oraşului Târgu-Neamţ 
şi Raportul de Specialitate nr. 2545 din 19.02.2019  al  Serviciului Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, Compartiment Peisagistică. 
  Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ; 

În baza : 
- art. 12 din Leg. nr. 46/2008 (Codul Silvic), cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 123 din Leg. nr. 215/2001 privind administrația publică locală; 
- HCL nr. 21/31.01.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2017. 
 
               In temeiul art. 36 alin.2 lit.”d” alin. 6 lit.„a” pct.14 art.45 alin. 3 şi ale art. 115 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1 Se aprobă modificarea prin diminuare a suprafeței de teren dată în administrare 
Direcției Silvice Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț cu 6.5 ha, suprafața de teren dată  în 
administrare fiind de 27. 12 ha  . 

Art.2 Se aprobă actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 95/11.05.2018, act 
adițional care va fi supus spre autentificare în fața notarului public. 

Art.3 Se mandatează Primarul oraşului Târgu-Neamţ să semneze în numele şi pentru Oraşul 
Târgu-Neamţ actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 95/11.05.2018. 

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoştinţă publică. 
Art.5 Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, va lua măsurile corespunzătoare pentru 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.6 Secretarul oraşului Târgu-Neamţ, va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
                    
 
 
 
                  Iniţiator, 

  Primar, 
             Vasilică Harpa 

  Avizat legalitate, 
                                               Secretar oraș, 

                                                                       Cons. Jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 



 
ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ                              APROB, 
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
Compartiment Peisagistică                                                                Primar, 
 Nr. 2544  din  19.02.2019       Vasilică Harpa 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Privind modificarea prin act adițional a Contractului de administrare nr. 95/11.05.2018 
încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic  

Târgu-Neamț 
 
 

În conformitate cu  prevederile H.C.L. nr. 111 din 27.11.2008 privind aprobarea transmiterii 
în administrare a suprafeței de 33.62 ha fond forestier aparținând domeniului public al orașului 
Târgu-Neamț către Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț, s-a încheiat contractul de 
administrare nr. 95/11.05.2018 pentru suprafața de 33.62 ha. 
           Prin H.C.L.  nr. 141/27.12.2007  privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local al 
orașului Târgu-Neamț, SIF Transilvania SA Brașov și SC Oglinzi SA Târgu-Neamț, s-a încheiat 
contractul de parteneriat nr. 3/26.01.2009 prin care Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț a pus la 
dispoziția SC Stațiunea Oglinzi SA 63.360 mp, inclusiv teren forestier și teren pădure. 
           Suprafața de 63.360 mp inclusiv teren pădure este aport de capital social al SC Stațiunea 
Oglinzi SA Târgu-Neamț conform Încheierii de rectificare nr. 11.913/15.11.2010 în fața notarului 
public David Daniela. 
             
           Se impune modificarea prin act adițional a Contractului de administrare nr. 95/11.05.2018 
încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț 
cu privire la suprafața de teren-pădure dată în administrare, ce se diminuează de la  33.62 ha la 27.12 
ha. 

Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
 

            Ca urmare a acestor aspecte propunem spre analiză, dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind modificarea prin act adițional a Contractului de administrare nr. 95/11.05.2018 
încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț 
referitor la diminuarea suprafeței de teren-pădure dată în administrare de la 33.62 ha la 27.12 ha . 
 
 

 

Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului      Serviciul Juridic Contencios 
    Administrație Publică Locală, 
                    Şef Serviciu,                                                         
                 Ing. Rusu Ion                                                
 
 Șef Serviciu, 
                                                                                                                     Jr.   Iftode Oana Maria 
       Compartiment Peisagistică, 
        Ing. Miltiade Elena Iustina 
   
   
       

     
 

 
 



ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ     
- PRIMAR -  
Nr. 2545 din   19.02.2019 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Privind modificarea prin act adițional a Contractului de administrare nr. 95/11.05.2018 
încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic  

Târgu-Neamț 
 

 
 

În conformitate cu  prevederile H.C.L. nr. 111 din 27.11.2008 privind aprobarea transmiterii 
în administrare a suprafeței de 33.62 ha fond forestier aparținând domeniului public al orașului 
Târgu-Neamț către Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț, s-a încheiat contractul de 
administrare nr. 95/11.05.2018 pentru suprafața de 33.62 ha. 
          Prin H.C.L. nr. 141/27.12.2007  privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local al 
orașului Târgu-Neamț, SIF Transilvania SA Brașov și SC Oglinzi SA Târgu-Neamț, s-a încheiat 
contractul de parteneriat nr. 3/26.01.2009 prin care Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț a pus la 
dispoziția SC Stațiunea Oglinzi SA 63.360 mp, inclusiv teren forestier și teren pădure. 
           Suprafața de 63.360 mp inclusiv teren pădure este aport de capital social al SC Stațiunea 
Oglinzi SA Târgu-Neamț conform Încheierii de rectificare nr. 11.913/15.11.2010 în fața notarului 
public David Daniela. 
           Se impune astfel modificarea prin act adițional a Contractului de administrare nr. 
95/11.05.2018 încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic 
Târgu-Neamț cu privire la suprafața de teren-pădure dată în administrare, ce se diminuează de la  
33.62 ha  la 27.12 ha. 

Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
            
            În acest sens am iniţiat şi  propun spre analiză, dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind modificarea prin act adițional a Contractului de administrare nr. 95/11.05.2018 încheiat între 
Primăria orașului Târgu-Neamț și Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț referitor la 
diminuarea suprafeței de teren-pădure dată în administrare de la 33.62 ha la 27.12 ha . 
 
 
 

 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 
 
 
 


