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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

     
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr. 87 din data 

de 31.07.2007 
 

Consiliul local al orașului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
   -  Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr.87 din data de 31.07.2007; 
   - Hotărârea Consiliului local al orașului Târgu-Neamț nr.157 din data de 30.05.2019 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu-Neamț; 
   - Hotărârea de Guvern nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al Jude]ului 

Neamț, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, anexa nr.4; 
   - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 
                  -  Prevederile art. 858-865 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicat; 
                Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local la proiectul de hotărâre; 
                Examinând Referatul de aprobare nr. 9241 din 17.07.2020 înaintat de Primarul orașului 
Târgu– Neamț și Raportul de specialitate nr. 9242 din 17.07.2020; 

       În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.”c”, ale art. 139 alin. (1), art. 196 
alin. (1) lit.’’a’’, coroborat cu prevederile art. 243 alin. (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
                                                             

HOTĂRĂŞTE: 
 
             Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr.87 din data de 
31.07.2007. 

 Art. 2. Primarul orașului Târgu-Neamţ, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

    Art. 3. Secretarul orașului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor și persoanelor interesate. 
 

                    Initiator,                                                                                        Avizează, 

                     Primar,                                                                             Secretar General UAT, 

               Vasilică HARPA                                                                          jr. Isabela SABIN 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului Local nr. 1, 2 si 3 
 
Serviciului Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, Direcția Buget-Contabilitate 
Data depunere avize/rapoarte:    

 
       Primar,               Secretar General UAT, 
Vasilică HARPA         jr. Isabela SABIN 

 
 



 
 
 

                  ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ 
       Nr.  9242 din  17.07.2020 
   
                                                                                                                                     APROB, 
 

                Primar, 
           Vasilică Harpa 

 

                                                 
RAPORT   DE   SPECIALITATE 

 
la Proiectul de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al orașului 

Târgu-Neamț  nr. 87 din data de 31.07.2007 
 

      Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr. 87 din data de 31.07.2007 s-

a aprobat trecerea din domeniul public al orașului Târgu-Neamț în domeniul privat al orașului 

Târgu-Neamț a unor imobile prevăzute în Anexa Hotărârii de Consiliu Local, parte integrantă a 

acesteia. Aceste imobile care au făcut obiectul Hotărârii de Consiliu Local reprezentau spațiile în 

care funcționau cabinetele medicale situate în Policlinica orașului Târgu-Neamț (Etaj I [i Etaj II). 

      Acest demers, de trecere a acestor imobile din domeniul public al orașului Târgu-Neamț 

în domeniul privat al orașului Târgu-Neamț s-a realizat în vederea vânzării acestor imobile (spații 

medicale) către titularii contractelor de concesiune (medici specialiști, medici de familie și 

tehnicieni dentari) date fiind prevederile OUG nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

La baza adoptării HCL nr. 87/31.07.2007 au mai stat, ca suport legislativ și dispozițiile 

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia precum și ale Legii nr. 

236/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 110/2005. 

Motivat de faptul că spațiile medicale din incinta Ambulatoriului de specialitate al 

orașului Târgu Neamț (Policlinică) nu au mai fost vândute, nefiind puse în aplicare dispozițiile 

OUG nr. 110/2005, apreciem că HCL nr. 87/31.07.2007 trebuie abrogată, ca rămasă fără obiect, 

deoarece nu și-a produs efectele. 

       Conform Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr. 157 din data de 

30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Târgu-Neamț, clădirea Policlinicii figurează ca aparținând domeniului public al orașului Târgu-

Neamț, conform Anexei nr. 1, poziția 542, iar Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț 

nr. 156 din data de 30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 



privat al orașului Târgu-Neamț, clădirea Policlinicii (etajele I și II)  figurează ca aparținând 

domeniului privat al orașului Târgu-Neamț, conform Anexei nr. 1, pozițiile 196 și 197, dublându-

se astfel valoarea de patrimoniu a imobilului în contabilitatea instituției, 

      Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al 

Județului Neamț, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din jude]ul Neamț, la anexa nr. 4, 

poziția nr. 64, de asemenea, Policlinica figurează ca aparținând domeniului public al orașului 

Târgu-Neamț,  

     Conform extrasului de carte funciară pentru informare, emis de BCPI Târgu-Neamț cu 

privire la imobilul cu NC  52708  nr. 12460 din 16.07.2020, prin  care se dovedește apartenența 

clădirii Policlinică la domeniul public al orașului Târgu-Neamț, 

              Potrivit art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, „Prevederile 

cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acela[i nivel sau de nivel 

superior, trebuie abrogate.” 

              În aceste condiții, se impune abrogarea H.C.L. nr. 87/31.07.2007. 

              Față de cele expuse, vă rugăm să analizați și să dispuneți. 

 

 

 

                Serviciul UAT,                                      Serviciul Juridic Contencios    
                                                                                  Administrație Publică Locală 
                  Șef Serviciu,        
                 Ing. Rusu Ion                                                                  Șef Serviciu, 
                                                                                                  Jr. Iftode Oana Maria 
 
 
              Comp. Peisagistică,       
         Ing. Miltiade Elena Iustina                                       Direcția Buget Contabilitate, 
 
                                                                                                         Director Economic, 

                                        Ec. Iosub Ecaterina 

                                                                                                            
 
                                                                                                            Viza CFP, 

 
     



 
 
 
 

          ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ 
     
         Nr.   9241  din  17.07.2020 

 
 

REFERAT  DE APROBARE 
 

la Proiectul de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Târgu-Neamț nr.8 7 din data de 31.07.2007 

 
Luând act de :  

   - Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr. 87 din data de 

31.07.2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public al orașului Târgu-Neamț în 

domeniul privat al orașului Târgu-Neamț a unor imobile prevăzute în anexa Hotărârii de 

Consiliu Local, parte integrantă a acesteia; aceste imobile care au făcut obiectul Hotărârii 

de Consiliu Local reprezentă spațiile în care funcționau cabinetele medicale situate în 

Policlinica orașului Târgu-Neamț (Etaj I și Etaj II), din str. Ștefan cel Mare, nr. 35; 

   - Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr. 157 din data de 

30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Târgu-Neamț, în care clădirea Policlinicii figurează ca aparținând domeniului public al 

orașului Târgu-Neamț, conform Anexei nr. 1, poziția 542  

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț nr. 156 din data de 

30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al 

orașului Târgu-Neamț, în care clădirea Policlinicii (etajele I și II)  figurează ca 

aparținând domeniului privat al orașului Târgu-Neamț, conform Anexei nr. 1, pozițiile 

196 și 197. 

  - Hotărârea de Guvern nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al 

Județului Neamț, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, anexa 

nr. 4; 

   - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată; 

   - Conform extrasului de carte funciară pentru informare, emis de BCPI Târgu-

Neamț cu privire la imobilul cu NC  52708  nr. 12460 din 16.07.2020, prin  care se 

dovedește apartenența clădirii Policlinică la domeniul public al orașului Târgu-Neamț, 

                  -    Prevederile art. 858-865 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicat; 

       Ținând cont de faptul că spațiile medicale din incinta Ambulatoriului de specialitate 

al orașului Târgu Neamț (Policlinică) nu au mai fost vândute, nefiind puse în aplicare 

dispozițiile OUG nr. 110/2005, dar și de faptul că bunul imobil Policlinică etaj I și etaj II  

 



 

apare cu valoare dublă în contabilitatea instituției, se propune ca  HCL nr. 87/31.07.2007 să 

fie  abrogată în vederea reglementării situației prezente. 

       Propun, așadar, spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 
                                                                         
                                                                         Iniţiator,  
  
                                                                        PRIMAR,                                                                                        
                                                                   Vasilică HARPA 


