
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Vânatori-Neamț a 
terenului cu suprafața de 705 m.p. situat în sat. Vânatori-Neamț,  

str. Andreescu nr. 850 
 

Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului comunei Vânatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 2020 din 

09.05.2019; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului 

Public şi Privat, înregistrată sub nr. 2020 din 09.05.2019; 
-Prevederile art. 8, alin.(1) al Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul 

juridic al acestei, cu modificările și completările ulterioare; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Vânatori-

Neamț a terenului cu suprafața de 705 m.p. situat în sat Vânatori-Neamț, str. Andreescu nr. 850, 
identificat cu nr. cadastral 52953.  

Art.2. Se radiază pozitia 15 din „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Vânatori Neamț”, însușit prin H.C.L al comunei Vânatori-Neamț nr. 8 din 31.01.2018. 

Art.3. Se completează „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Vânatori Neamț”, însușit prin H.C.L al comunei Vânatori-Neamț nr. 7 din 31.01.2018, cu o poziție 
nouă după cum urmează: 

251 
Teren  
str.Andreescu nr. 850 

Teren intravilan situat în zona 
centrală a localității categoria de 
folosință curți construcții 

 
28658 Domeniul public 

Art.4. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărârea instituţiilor şi persoanelor 
interesate.                                                     
Nr.37 
Din 30.05.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Vasile D. URSACHE                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ 
Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :   11 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-  4                                                                                              
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administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Art.4. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărârea instituţiilor şi persoanelor 
interesate.                                                     

                                                            Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr.Maria PETRARIU 
                                                                                                   Avizat pt.legalitate, 
                                                                                                             Secretar, 
                                                                                                   Alina–Iuliana FLOŞ  
                                                              
                  



                                                                                                     
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.2020 din 09.05.2019 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Vânatori-Neamț a 
terenului cu suprafața de 705 m.p. situat în sat. Vânatori-Neamț, str. Andreescu nr. 850 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre, se solicită trecerea din domeniul privat al comunei 

Vânatori-Neamț în domeniul public al comunei a imobilului teren în suprafaţă de 705 mp, teren 
situat în sat. Vânatori-Neamț, str. Andreescu nr. 850.  

Regimul juridic al terenului, conform Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Vânatori Neamț, însușit prin HCL al comunei Vânatori-Neamț nr. 8 din 31.01.2018, este 
proprietate privata a comunei Vânatori-Neamț.  

Pe teren nu se afla amplasate construcții. Terenul dispune de toate utilitățile, astfel ca 
trecerea în domeniul public se face pentru a permite construirea unui CENTRU SOCIAL 
MULTIFUNCȚIONAL "ȚINUTUL ZIMBRILOR". In raport de necesitățile identificate și 
cerințele proiectului, se va amenaja integral sau parțial suprafața de teren ce face obiectul 
proiectului de hotarăre.  

Fata de cele arătate, și având în vedere ca s-a identificat o utilitate publică a terenului pentru 
viitor, propun consiliului local spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Maria Petrariu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 2020 din 09.05.2019 

 
Compartimentul Achiziţii Publice 
Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Vânatori-Neamț a 

terenului cu suprafața de 705 m.p. situat în sat. Vânatori-Neamț, str. Andreescu nr. 850 
 
Regimul juridic al terenului, cu suprafața de 705 m.p. situat în sat. Vânatori-Neamț, str. 

Andreescu nr. 850, conform Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei 
Vânatori Neamț, însușit prin HCL al comunei Vânatori-Neamț nr. 8 din 31.01.2018, este 
proprietate privată a comunei Vânatori-Neamț,  

Terenul este liber de orice sarcină, nu se afla amplasate construcții, dispune de toate 
utilitățile, astfel ca trecerea în domeniul public se face pentru a permite construirea unui CENTRU 
SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL "ȚINUTUL ZIMBRILOR", fiind identificată o utilitate publică a 
terenului pentru viitor, 

Urmare acestui fapt, ținând cont de prevederile art. 8, alin.(1) al Legii nr. 213 din 1998 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările 
ulterioare, propunem Consiliului local al comunei Vânători-Neamţ aprobarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 

Întocmit, 
Compartimentul Administrarea-Domeniului, Public și Privat 

Inspector, Rotaru Natalia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 


