
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 

Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unui teren în suprafață de 1354 mp din domeniul public al orașului  Târgu-

Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, în domeniul public al Judeţului 

Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean 

  
Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
Având în vedere prevederile:  
- art.15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, 

republicată; 
- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

ulterioare; 
- H.G nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
- Art. 119, art. 121 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului 

General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată; 
- Adresa nr. 3886 din 27.02.2019 a Consiliului Judeţean Neamţ prin care solicită o suprafaţă 

de teren de aproximativ 1500 mp, în vederea realizării unui obiectiv de interes public 
județean, respectiv construire Stație de pompieri și SMURD Tg. Neamț;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de către Primarul oraşului Târgu-Neamţ nr._________ din 
_____________ şi Raportul de specialitate al Serviciului U.A.T. din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ 
înregistrat sub nr. _________ din _____________-; 

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 aprobă transmiterea din domeniul public al oraşului Târgu-Neamţ şi administrarea 

Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, a terenului în 
suprafaţă de 1354 mp, situat în str. Nucilor nr. 12, identificat prin nr. cadastral 56353 în vederea 
realizării unui proiect de interes public judeţean, respectiv construire Stație de pompieri și SMURD Tg. 
Neamț. 
          Art. 2. Primarul oraşului Târgu-Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale Primarului, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art. 3. Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de 
legalitate, Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru luarea la cunoştinţă şi conformare. 

 
               Iniţiator,   Avizat legalitate, 
                Primar,               Secretar, 
           Harpa Vasilică                C.j. Sabin Isabela  

                



ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ                                
  - PRIMAR - 
 NR. …… DIN ……………  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Proiectul de Hotărâre 

privind transmiterea unui teren în suprafață de 1354 mp din domeniul public al 

orașului  Târgu-Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, 
în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes 

public judeţean 

  
 

 

 
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; 
- Adresa nr. 3886 din  27.02.2019 a Consiliului Judeţean Neamţ  prin care solicită o 

suprafaţă de teren de aproximativ 1500 mp, în vederea realizării unui obiectiv de 
interes public județean, respectiv construire Stație de pompieri și SMURD Tg. 
Neamț; 

 
Propun transmiterea din domeniul public al oraşului Târgu-Neamţ şi administrarea 

Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, a 
terenului în suprafaţă de 1534mp, situat în str. Nuculor nr. 12, identificat prin nr. 
cadastral 56353, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean, respectiv 
construire Stație de pompieri și SMURD Tg. Neamț. 

 
 
  

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 



 
 

ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ                AVIZAT, 
SERVICIUL U.A.T.                               PRIMAR, 
NR.  ……… DIN ……………                                               HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la Proiectul de Hotărâre 

privind transmiterea unui teren în suprafață de 1354 mp din domeniul public al orașului  Târgu-

Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, în domeniul public al Judeţului 

Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean 

  
 

 
Prin adresa nr. 3886 din 27.02.2019, Consiliului Judeţean Neamţ solicită o suprafaţă de teren de 

minim 1500  mp, în vederea realizării unui obiectiv de interes public județean, respectiv construire Stație 
de pompieri și SMURD Tg. Neamț. 

 
Conform art. 9, alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, trecerea 

unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale de pe raza teritoriala a unui judet 
in domeniul public al judetului respectiv se face la cererea consiliului judetean, prin hotarare a 
consiliului local, declarandu-se din bun de interes public local in bun de interes public judetean.  

 
În urma analizării terenurilor disponibile proprietate publică a Orașului Tg. Neamț și a 

consultării cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, s-a propus că locația cea 
mai benefică pentru construirea unui sediu nou pentru detașamentul de pompieri Tg. Neamț este în 
incinta actualului sediu, respectiv str. Nucilor nr. 12, pe terenul în suprafață totală de 1534 mp, 
identificat prin numărul cadastral 56353.  

 
 

Faţă de cele prezentate mai sus vă supunem spre analiză și dezbaterea proiectul de hotărâre 
privind transmiterea unui teren în suprafață de 1354 mp din domeniul public al oraşului Târgu-

Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, în domeniul public al Judeţului 

Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean. 
 

 
 
                  Serviciul UAT,                             Serviciul Juridic Contencios    
                                                                              Administrație Publică Locală, 
                  Șef Serviciu,        
                 Ing. Rusu Ion Șef Serviciu, 
                                                                                             Jr. Iftode Oana Maria 
  
 
             Comp. Peisagistică,       
            Ing. Miltiade Iustina 
 



 

 


