
ROMANIA 
JUDE�UL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÂRGU - NEAM� 
 
PROIECT 

 
HOT�RÂRE 

privind  darea in administrarea  Directiei de Asistenta sociala  a orasului Targu – 
Neamt a unui spatiu  care apartine domeniului public al orasului  Târgu – Neamt, in 

vederea implementarii proiectului „Violenta nu are scuze” 
 

          Consiliul  Local  al  ora�ului  Târgu  Neam� ; 
            Având în vedere prevederile art. 3 – (4) din Legea  nr.213  /1998 privind 
proprietatea publica  si regimul juridic al acesteia, ale art. 861- (3), art.867 – 870  din Codul 
civil; 

Tinand cont de HCL  nr.151/07.07.2015 privind infiintarea serviciului public de 
asistenta sociala , institutie publica avand personalitate juridica, aflata in subordinea 
Consiliului Local al orasului Targu – Neamt, denumita Directia de Asistenta  Sociala a 
orasului Targu – Neamt; 

Luand act de cererea nr.3681 din 12.03.2019, a Directiei de Asistenta Sociala  a 
Orasului Targu – Neamt, prin care se solicita un spatiu cu titlu gratuit pentru 
implementarea  proiectului „Violenta nu are scuze”; 

Avand in vedere HCL  nr. 21/31.01.2018 privind insusirea inventarului  bunurilor 
care apartin domeniului public al orasului Targu Neamt; 

 
      �inând cont de Expunerea de motive nr. 3703 din 12.03.2019 înaintat� de primarul 
ora�ului Târgu - Neam� �i de  Raportul de Specialitate nr.3706 din 12.03.2019 al  
Serviciului Urbanism cadrul Prim�riei  ora�ului Târgu  - Neam�; 
       �inând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
    În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’, art.36 alin.(5) lit.”a”, ale art.45 
alin (3), ale art. 115 alin(1) lit.”b” si art. 123 alin (1)  din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
                                                           HOT�R��TE  
 
Art. 1. (1) Se aproba darea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu 
– Neamt a unui spatiu in suprafata totala de de 75,29 mp, apartinand domeniului public al 
orasului Targu Neamt, situat in B-dul Mihai Eminescu bl.F6, parter, in vederea 
implementarii proiectului „Violenta nu are scuze”,  conform anexei, parte integranta a 
acesteia ; 
(2). Finantarea cheltuielilor de intretinere, reparatii curente ale spatiului acordat, precum si 
cele aferente utilitatolor se suporta de catre beneficiarul spatiului. 
Art. 2 . Durata darii in administrare a spatiului mentionat la art.1 este pe o perioada de 10 
ani .  
Art.3. Se împuternice�te Primarul ora�ului Târgu - Neam�, s� semneze Contractul de 
dare in administrare; 
Art 3.  Serviciul  Urbanism  �i  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Prim�riei ora�ului  
Târgu - Neam�  �i  Serviciul Juridic vor  lua  m�surile  necesare  în  vederea  ducerii  la  
îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hot�râri . 
Art. 4.  Secretarul ora�ului Târgu - Neam� va asigura publicitatea  �i comunicarea  
prezentei hot�râri  institu�iilor  �i  persoanelor  interesate prin Compartimentul 
Administra�ie Local�. 
 
                        Ini�iator ,                                             Avizat legalitate, 
                        Primar ,                                                Secretar  oras, 
              Vasilic� Harpa                                c.j. Sabin Isabela 



 PRIMARIA ORA�ULUI TÂRGU - NEAM� 
 U.A.T.                                                                                                                        APROB, 
Compartiment Adm. Domeniului public si privat 
 Nr. 3706 din 12.03.2019 
                                                                                          Vasilic� Harpa 
                                                                                 
 
                            
                                                  

RAPORT   DE   SPECIALITATE 

 

privind  darea in administrarea Directiei de Asistenta sociala  a orasului Targu – 
Neamt a unui spatiu  care apartine domeniului public al orasului  Târgu – Neamt, in 

vederea implementarii proiectului „Violenta nu are scuze” 
 

        Luand act de cererea nr.3681 din 12.03.2019, a Directiei de Asistenta 
Sociala  a Orasului Targu – Neamt, prin care se solicita un spatiu in suprafata totala de 75,29 
mp situat in orasul Targu – Neamt, B-dul Mihai Eminescu Bl.F6, parter, privind 
implementarea  proiectului „Violenta nu are scuze”; 

   Avand in vedere HCL  nr. 21/31.01.2018 privind insusirea inventarului  
bunurilor care apartin domeniului public al orasului Targu Neamt, unde la pozitia nr.575, 
anexa 1 figureaza un spatiu (ITM) in suprafata totala  de 165,69 mp. Conform Actului 
aditional nr.3/12.11.2018 suprafata spatiului sus mentionat se diminuieaza la 55,40 mp.  

In conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare : „Consiliile locale  si 

consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat  de interes 

local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si iunstitutiilor 

publice, sa fie concesionate sau inchiriate”, precum si prevederile art.861 –(3). 867 – 870 
dinb Codul Civil. 

Cat priveste institutiile publice de interes local, acestea sunt reprezentate de: 
prefecturi, consilii judetene si locale precum si alte institutii publice de interes local. In 
vederea realizarii scopului pentru care au fost infiintate, ambele categorii de institutii publice 
sunt finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale dar pot avea si bunuri de 
proprietatea privata, in virtutea calitatii lor de persoane juridice , precum si bunuri asupra 
carora exercita un drept de administrare ce le –a fost transmis de catre titularii dreptului de 
proprietate publica. 

Deoarece, dreptul de administrare este un drept derivat din dreptul de proprietate 
publica intrucat doar titularul dreptului de proprietate publica  poate constitui  si atribui 
dreptul de administrare, darea in administrare se realizeaza prin Hotararea de Guvern, prin 
hotararea Consiliului Judetean, respectiv  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti 
sau prin hotararea consiliului local. 

Caracterele juridice ale dreptului de administrare sunt aceleasi cu cele ale dreptului de 
proprietate publica astfel ca bunurile  care constituie obiectul  dreptului de administrare  sunt 
inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. 

 In ceea ce priveste art.868(2) Cod civil „Titularul dreptului de administrare  poate 
folosi si dispune  de bunul dat in administrare  in conditiile legii si daca este cazul, de actul 



de constituire”. Asadar, cele  doua atribute  ale dreptului de administrare nu se exercita in 
mod absolut  ca in  cazul dreptului de proprietate, ci cu anumite restrictii  impuse  prin actul 
de dare in administrare .  

Un alt aspect important rezultat din natura dreptului de administrare este acela la 
posibilitatea titularului de a inchiria sau concesiona in conditiile legii, bunurile asupra carora 
isi exercita prerogativele ce i –au fost transmise prin actul de dare in administrare. 

 Potrivit Art.16 din Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate 
publica: „ (1). Sumele incasate  din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate 

publica se fac dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. 

                            (2) In cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre 

titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota  - parte 

intre 20 – 50 %, stabilita dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului local prin care s –a aprobat 

inchirierea.” 

 

 De astfel, la incetarea dreptului de administrare, titularul va fi obligat sa restituie 
bunul in starea in care se gaseste la acel moment, dar in nici un caz afectat de o uzura peste 
limitele normale in care un bun proprietar l-ar fi exploatat. Durata darii in administrare este 
de 10 ani de la semnarea contractului de administrare, dar in cazul in care proiectul  
„Violenta  nu are scuze”nu se implementeaza, spatiul  in suprafata de 75,29 mp situat in B-
dul Mihai Eminescu  Bl.F6 , parter., va fi predat  prin proces – verbal de predare – primire 
proprietarului. 
 Fata de  cele prezentate, potrivit prevederilor art. 36 alin. Lit.”c”si art 123 alin . (1) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica  locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si  ale art. 861- (3), art.867 – 870  din Codul civil, propunem spre 
aprobare  Consiliului Local al orasului targu – Neamt: 

- darea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu – Neamt 
a unui spatiu in suprafata totala de de 75,29 mp, apartinand domeniului public 
al orasului Targu Neamt, situat in B-dul Mihai Eminescu bl.F6, parter, in 
vederea implementarii proiectului „Violenta nu are scuze”. 

 
 
       �ef Serviciu UAT,                                                   Directia Contabilitate, 
          Ing. Rusu Ion                                                          Director executiv,  
                                                                                         Ec. Ecaterina Iosub 
     
 
 
 
                                                                                                   Compartiment  
                                                                                   Adm. domeniului public si privat, 
                    
            Sef  Serviciu juridic,                            insp. Geanina State 
           Jr. Iftode Oana - Maria 



            PRIMARIA ORASULUI TÂRGU- NEAMT                       
                 B-dul. �tefan cel Mare  62, 615200 Târgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 

                e-mal:urbanism@primariatgneamt.ro 

 
 Nr. 3703 din 12.03.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOT�RÂRE 
 

privind  darea in administrarea Directiei de Asistenta sociala  a orasului 
Targu – Neamt a unui spatiu  care apartine domeniului public al orasului  

Târgu – Neamt, in vederea implementarii proiectului „Violenta nu are scuze” 
�

Luand act de cererea nr.3681 din 12.03.2019, a Directiei de Asistenta Sociala  
a Orasului Targu – Neamt, prin care se solicita un spatiu in suprafata totala de 
75,29 mp situat in orasul Targu – Neamt, B-dul Mihai Eminescu Bl.F6, parter, in 
vederea implementarii  proiectului „Violenta nu are scuze”; 

Tinand cont de HCL nr.151/08.07.2015 privind infiintarea Serviciului public 
de asistenta sociala, institutie publica avand personalitate juridica, aflata in 
subordinea Consiliului Local al orasului Targu – Neamt, denumita Directia de 
Asistenta  Sociala a orasului Targu – Neamt; 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’, art.36 alin.(5) lit.”a”, ale 
art.45 alin (3), ale art. 115 alin(1) lit.”b” si art. 123 alin (1)  din Legea nr.215/2001 
a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
      Fata de cele aratate mai sus propunem aprobarea proiectului de 
hotarare in forma initiala. 
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