
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

      HOTĂRÂRE 
privind transmiterea unui teren din domeniul public al ora[ului  Tîrgu Neamţ şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea 

realizării unui proiect de interes public judeţean   
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul 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; 
- Adresele nr. 8504 din 11.05.2017, 11922 din 30.06.2017, 12909 din 13.07.2017 ale Consiliului 

Judeţean Neamţ prin care solicită o suprafaţă de teren în vederea realizării unui complex de 
agrement “Ținutul lui Creangă”,  

- Hotărârea Consiliului Judetean nr.214/30.08.2017 privind aprobarea unei solicitari de transmitere 
a unui teren din proprietatea Orasului Tirgu Neamt in proprietatea Judetului Neamt;      

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate comun al Serviciului Juridic - Contencios şi al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare 
Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 14837 din 30.08.2017; 

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 aproba trecerea din domeniul privat al Orasului Tirgu Neamt in domeniul public al 

Orasului Tirgu Neamt a terenului în suprafaţă de 601.523 mp – Imaş Aerodrom T13/2, identificat prin 
nr. cadastral 51470. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea din domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, a terenului în 
suprafaţă de 601.523 mp – Imaş Aerodrom T13/2, identificat prin nr. cadastral 51470, avand categoria 
de folosinta pajiste, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean, respectiv un complex 
de agrement “Tinutul lui Creangă”, cu respectarea de c\tre Consiliul Jude]ean Neam] a prevederilor 
art.5 alin.3 din OUG nr.34/2013, asa cum a fost aprobat si modificat prin Legea 86/2014. 
         Art. 3. Transmiterea terenului identificat la art. 1 se aprobă sub condiţia începerii lucrărilor în 
termen de 36 de luni de la data predării terenului. În caz contrar, Consiliul Judeţean Neamţ se obligă să 
retransmită terenul în patrimoniul oraşului Tîrgu Neamţ. 
          Art. 4. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin compartimentele de specialitate ale primarului, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 
şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală. 
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Iliescu Constantin 

Contrasemnează, 
                                 Secretar oraş, 

                                                          C.j. }u]u Ion 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:16 
Împotrivă:1 
Abtineri- 


