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Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind acceptarea donației făcută de către Direcția Silvică Neamț pentru Primăria Orașului 

Târgu Neamț constând într-o cantitate de  material lemnos 
 

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț, județul Neamț: 

Având în vedere prevederile Lg.171/2010, art.36, alin.4 și ținând cont de notificarea 
transmisă de către Direcția Silvică Neamț înregistrată la Primăria Orașului Târgu Neamț cu 
numărul 7825 din data de 28.05.2019 prin care se transmit informațiile cu privire la 
materialele lemnoase confiscate care pot fi donate către Primăria Orașului Târgu Neamț; 

Analizând Expunerea de Motive nr.8376 din 07.06.2019 înaintată de Primarul 
Orașului Târgu Neamț și Raportul de Specialitate cu nr. 8375 din 07.06.2019 întocmit de 
către Compartimentul Administratie Publica Locala si Relatia cu Consiliul Local, prin care se 
propune Consiliului Local al orașului Târgu Neamț acceptarea donației făcută de către 
Direcția Silvică Neamț pentru Primăria Orașului Târgu Neamț având ca obiect o cantitate de 
material  lemnos; 

Întemeiul art. 36, alin.2, lit.(c), art.45 și art.115 din Legea administrației publice  
locale nr.215/2001 republicată; 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Acceptă donația făcută de către Direcția Silvică Neamț pentru Primăria 
Orașului Târgu Neamț, având ca obiect următoarea cantitate de material   lemnos: - volum 
total 49.03 mc din care cherestea, specia molid – 49.03 mc. 

Art.2 Aprobă înscrierea în inventarul domeniului privat al Primăriei orașului Târgu 
Neamț a cantității de material lemnos mai sus menționate în baza actului de donație și a 
procesului verbal de predare – primire. 

Art.3 Împuterniceşte Primarul oraşului Târgu Neamț ca în numele și pentru Orașul 
Târgu Neamț, să semneze actul de donație în forma prevăzută de lege. 

Art.4 Compartimentul Administratie Publica Locala si Relatia cu Consiliul Local  va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.5 Secretarul orașului Târgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea 
prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
NR.CRT FUNCTIA NUMELE SI 

PRENUMELE  
DATA  SEMNATURA 

1 Initiator.Primarul 
orasului Târgu Neamt 

Harpa Vasilica 07.06.2019  

2 Întocmit Sava Bogdan 07.06.2019  
 
                                                      

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

Nr.8376 din 07.06.2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea donației făcută de către Direcția Silvică Neamț 
pentru Primăria Orașului Târgu Neamț constând într-o cantitate de material lemnos 

  Având în vedere:   

- Lg.171/2010, art.36, alin.4 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu 
modificările și completările ulterioare; 

- notificarea transmisă de către Direcția Silvică Neamț înregistrată la Primăria 
Orașului Târgu Neamț cu numărul 7825 din data de 28.05.2019 prin care se transmit 
informațiile cu privire la materialele lemnoase confiscate care pot fi donate către Primăria 
Orașului Târgu Neamț; 

 

Propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al orașului Târgu Neamț acceptarea 
donației făcută de către Direcția Silvică Neamț pentru Primăria Orașului Târgu Neamț 
constând într-o cantitate de material lemnos pentru uzul propriu și/sau unitățile din 
subordinea Primăriei orașului Târgu Neamț cât și pentru persoanele/familiile vulnerabile 
aflate în situații critice, de excluziune socială, și/sau care au situații de necesitate ori după caz 
a situațiilor deosebite în care se află familia sau persoana singură, calamități naturale, 
incendii, inundații, alunecări de teren, cutremur, ori alte cazuri, respectiv proprietari ai unor 
imobile afectate în timp, devenite improrii pentru locuire. 

 

 

PRIMAR, 

  VASILICĂ HARPA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ    APROB, 
Nr.8375 din 07.06.2019        PRIMAR, 
  VASILICĂ HARPA 
 
 
 

Raport de specialitate 

 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea donației făcută de către Direcția Silvică Neamț 
pentru Primăria Orașului Târgu Neamț constând într-o cantitate de material lemnos 

  Având în vedere:   

Adresa transmisă de către Direcția Silvică Neamț înregistrată la Primăria Orașului 
Târgu Neamț cu numărul 7825 din data de 28.05.2019 prin care se transmit informațiile cu 
privire la materialele lemnoase confiscate care pot fi donate către Primăria Orașului Târgu 
Neamț în baza prevederilor Lg.171/2010, art.36, alin.4 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice cu modificările și completările ulterioare, Direcția Silvică Neamț a 
notificat Primăria Orașului Târgu Neamț în vederea acceptării unui volum total de 49.03 mc 
material lemons din care 49,03 mc cherestea, specia molid. 

Având în vedere cele mai sus menționate propunem spre analiză Proiectul de Hotărâre 
referitor la acceptarea ofertei Direcției Silvice Neamț constând în material lemons din care 
49.03 mc cherestea, specia molid. 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Juridic,  

Insp. Sava Bogdan  

 


