
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind trecerea unui teren situat în str. Vânătorului în suprafață de 4.903 mp,  

din domeniul public în domeniul privat al oraşului Târgu-Neamţ 
   

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

ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Adresa nr. 23456 din  28.11.2018 a aAgenției Naționale pentru Locuințe prin care se 
solicită completarea documentației tehnico-economice în vederea includerii proiectului cu 
obiectivul de investiție ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii – 40 apartamente” în lista 
de finanțare  ; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de către Primarul orașului Târgu-Neamț nr. 

_______ din __________ și Raportul de specialitate al Serviciului de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului nr. __________ din ____________ din cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamț; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. ( 2), lit. „c” și alin.(5) lit. ”c”, ale art. 45 
alin (3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Târgu-Neamț în domeniul 

privat al orașului Târgu-Neamț a terenului în suprafață de 4.903 mp, situat în intravilan oraș 
Târgu-Neamț, str. Vânătorului, jud. Neamț, cu nr. cadastral 56148. 

 
         Art. 2. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului 
Târgu-Neamţ va asigura ducerea 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, 
Primar,  

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               C.J. Sabin Isabela 



ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ                                
       - PRIMAR – 
  NR.______ DIN __________ 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Proiectul de Hotărâre 

privind trecerea unui teren situat în str. Vânătorului în suprafață de 4.903 mp,  

din domeniul public în domeniul privat al oraşului Târgu-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; 
-   Adresa nr. 23456 din  28.11.2018 a aAgenției Naționale pentru Locuințe prin care 
se solicită completarea documentației tehnico-economice în vederea includerii 
proiectului cu obiectivul de investiție ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii – 40 
apartamente” în lista de finanțare  ; 
 
                 Propun trecerea din domeniul public al oraşului Târgu-Neamţ în 
domeniul privat al oraşului Târgu-Neamţ a terenului în suprafaţă de 4.903 mp, 
situat în intravilan oraş Târgu-Neamţ, str. vânătorului, jud. Neamţ, identificat cu nr. 
cadastral 56148. 

 
  
 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ                AVIZAT, 
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului                 PRIMAR, 
Compartiment Peisagistică                                                HARPA VASILICĂ 
NR.  ______ DIN ___________             
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la Proiectul de Hotărâre 

privind trecerea unui teren situat în str. Vânătorului în suprafață de 4.903 mp,  

din domeniul public în domeniul privat al oraşului Târgu-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; 
-    Adresa nr. 23456 din  28.11.2018 a aAgenției Naționale pentru Locuințe prin care 
se solicită completarea documentației tehnico-economice în vederea includerii 
proiectului cu obiectivul de investiție ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii – 40 
apartamente” în lista de finanțare  ; 
 
În baza celor prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public al oraşului Târgu-Neamţ în domeniul 
privat al oraşului Târgu-Neamţ a terenului în suprafaţă de 4.903 mp, situat în intravilan 
oraş Târgu-Neamţ, str. Vânătorului, jud. Neamţ, identificat cu nr. cadastral 56148. 

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


