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1.1. BAZA LEGALĂ 

 
Lucrarea de față se integrează domeniului de studiu privind regimul juridic, 

cercetarea realizându-se pe baza principiilor acestei discipline. 

Pentru elaborarea acestui studiu a fost consultată legislația în vigoare, după cum 

urmează: 

 

• Legea nr.350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – text actualizat. Actul 

include modificările din următoarele acte: Ordonanța nr. 69/2004, Legea nr. 289/2006, Ordonanța nr. 18/2007, 

Ordonanța nr. 27/2008, Legea nr. 242/2009, Legea nr. 345/2009, O.U.G. nr. 7/2011, Legea nr. 162/2011, O.U.G. 

nr. 81/2011, Legea nr. 221/2011, O.U.G. nr. 85/2012 , Legea nr. 190/2013, legea nr. 229/2013, Legea nr. 302/2015, 

Legea nr. 303/2015, Legea nr. 324/2015. 

• HG. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism 

– text actualizat la data de 24.05.2011. Actul include modificările din următoarele acte: H.G. nr. 490/2011; 

• ORDIN MLPAT NR. 13/N/10/04.03.1999 pentru aprobare reglementare tehnică  ”GHID PRIVIND 

METODOLOGIA DE ELABORARE ȘI CONȚINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL”-Indicativ 

GP038/99. 

• ORDIN MLPAT NR.21/N/10.04.2000 pentru aprobare reglementare tehnică  ”GHID PRIVIND 

ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM ”. 

• Legea nr.247 din 19.07.2005, privind Reforma din domeniile proprietății și justiției, precum și unele 

măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare. 

• Legea nr. 33 din 27.05.1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, modificată prin 

Legea nr. 71/2011. 

• Legea nr. 213 din 17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia. Actul conține 

modificări din următoarele acte: OUG nr. 30/2000, OUG nr. 206/2000, Lege nr. 713/2001, lege nr. 113/2002, lege 

nr. 241/2003, HG nr. 946/2010, Lege nr. 71/2011, Lege nr. 18/2016 și OUG nr. 57/2019 

• Legea nr. 7 din 13.03.1996 Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată. Actul  conține 

modificările  din următoarele acte: OUG nr.70/2001, Legea nr. 78/2002, OUG nr. 41/2004, Legea nr. 499/2004, 

Legea nr. 247/ 2005, Legea nr. 329/2009, OUG nr. 64/2010, Legea nr. 170/2010, Legea nr. 71/2011, OUG nr. 

81/2011, Legea nr. 60/2012, OUG nr. 16/2012, Legea nr. 76/2012, Legea nr. 133/2012, OUG nr. 44/2012, Legea 

nr. 187/2012, Legea nr. 219/2012, OUG nr. 4/2013, Legea nr. 217/2013, Legea nr. 221/2013, OUG nr. 8/2014, 

Legea nr. 68/2014, Legea nr. 150/2015, OUG nr. 57/2015. 

• Legea nr. 54/02.03.1998 privind circulatia terenurilor 

• Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 

• Legea nr. 287/2009  privind noul Cod Civil, actualizat 2016. 

• Legea 18/1991 privind fondul funciar – text actualizat .Actul include modificările din următoarele acte: 

Ordonanța de Guvern O.G. 226/2000 , Legea 18/1991 actualizată în 1998. 

• Legea nr.1/11.01.2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor 

forestiere, solicitate potrivit legii fondului funciar nr.18/1991 și Legea 169/1997 

• Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 

• Legea nr. 31/1990 actualizată în 2016 Legea societăților comerciale 

• Ordonanța nr. 43/28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor 

• Constituția României  

• Codul civil actualizat 2021 
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1.2. TIPURI DE PROPRIETATE 

 
Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Romane, cuvântul proprietate provine din 

limba franceză și are următorul înțeles:  

 

PROPRIETÁTE, proprietăți,s. f. 1. Stăpânire deplină asupra unui bun; (concr.) bun 

material stăpânit, mai ales pământ (agricol) sau imobil, în baza unui drept recunoscut.  

 

Proprietatea din punct de vedere al categoriei economice, reprezintă un ansamblu 

de relații dintre oameni în legătură cu însușirea bunurilor existente în societate.  

Din punct de  vedere juridic, proprietatea reprezintă un bun economic, ce aparține 

cuiva și care se exprimă în trei forme de drept: dreptul de a poseda bunurile ( care constă în 

stăpânirea efectivă a bunurilor) dreptul de a folosi bunurile ( care constă în folosirea 

calităților utile ale bunurilor) și dreptul de administrare a bunurilor (care constă în 

determinarea destinului bunurilor).  

După forma dreptului de proprietate aceasta se clasifică în două categorii. Principala 

categorie de proprietate este proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, fiind 

urmată de proprietatea publică ( proprietatea statului sau a diferitelor administrații publice 

locale). 

 

1.2.1. PROPRIETATE PUBLICĂ 

 
Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități 

administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt 

de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute 

de lege1.  

 
Obiectul proprietății publice:  

• bogațiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial 

energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale 

zonei economice și ale platoului continental. 

• alte bunuri stabilite prin lege organică, precum și celelalte bunuri care apartin 

statului ori unitatilor administrativ-teritoriale fac parte, dupa caz, din domeniul public sau 

din domeniul privat al acestora, insa numai daca au fost, la randul lor, dobandite prin unul 

dintre modurile prevazute de lege.  

 
 
 
 

 
1 Codul Civil 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3122/Proprietate
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4399/Interes
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1362/Lege_organica
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1401/Interes_public
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1762/Public
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4399/Interes
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1540/Bunuri
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1362/Lege_organica
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1540/Bunuri
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1762/Public
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1362/Lege_organica
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Caracterele dreptului de proprietate publică: 

• Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.  

• Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz și nu poate fi 

dobandită de terți prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credință asupra 

bunurilor mobile. 

• In condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau 

în folosință și pot fi concesionate ori închiriate. 

 
 

Limitele exercitării dreptului de proprietate publică: 

• Dreptul de proprietate publica este susceptibil de orice limite reglementate 

de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privată, în măsura în care 

acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile 

afectate. 

• Incompatibilitatea se constată prin acordul dintre titularul proprietății 

publice și persoana interesată sau, în caz de divergență, pe cale judecatorească. 

• În aceste cazuri, persoana interesată are dreptul la o justă și 

promptă despăgubire din partea titularului proprietății publice. 

 

Conform Codului Civil actualizat 2021 , articolul 863, dreptul de 

proprietate publică se dobândeşte: 

a) prin achiziție publică, efectuată în condițiile legii; 

b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii; 

c) prin donație sau legat, acceptat în condițiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau 

prin voința dispunătorului, devine de uz ori de interes public; 

d) prin convenție cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința 

dobânditorului, devine de uz ori de interes public; 

e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al 

acestuia sau din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în 

domeniul public al acesteia, în condițiile legii; 

f) prin alte moduri prevăzute de lege. 

 

Aceeași lege, mai sus menționată, informează în articolul 861 că bunurile din 

domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum urmează: 

a) Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz și nu poate fi 

dobândită de terți prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credință 

asupra bunurilor mobile. 

b) În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în 

folosință și pot fi concesionate ori închiriate. 

 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1540/Bunuri
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/274/POSESIA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4202/Folosinta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4457/Lege
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3122/Proprietate
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1762/Public
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1799/Incompatibilitatea
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1993/Despagubire
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1.2.2. PROPRIETATE PRIVATĂ 

 

Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun. 

Dobandirea dreptului de proprietate 

• Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin convenție, 

moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-

credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin ocupațiune, tradițiune, precum și prin 

hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea insăși. 

    

•  În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul 

unui act administrativ. 

• Prin lege se pot reglementa și alte moduri de dobândire a dreptului de 

proprietate. 

• Cu excepția cazurilor anume prevazute de lege, în cazul bunurilor imobile 

dreptul de proprietate se dobândeste prin înscriere în cartea funciară, cu respectarea 

dispozițiilor prevăzute la art. 888 din Codul Civil. 

 

 

1.3. CONCLUZII REFERITOARE LA TIPUL DE PROPRIETATE 

 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său să 

stăpânească bunul, să-l folosească, să-i culeagă foloasele materiale și să dispună de el în 

mod exclusiv și perpetuu, cu respectarea dispozițiilor legale.  

În concluzie, dreptul de proprietate este cel mai drept ce se poate exercita asupra 

unui bun ( mobil sau imobil). 

După regimul juridic aplicabil în țara noastră , proprietatea este publică și privată. 

Proprietate publică  este acea care aparține statului sau unităților administrativ- 

teritoriale și se exercită asupra unor bunuri care conform legii sau prin natura lor sunt de uz 

sau interes public. Toate bunurile din proprietatea publică sunt inalienabile, adică nu pot fi 

donate,vândute sau schimbate. 

Proprietatea privată aparține persoanelor fizice sau juridice, statului sau unităților 

administrativ-teritoriale și se exercită asupra oricăror bunuri, cu excepția celor care aparțin 

proprietății publice. 

Ceea ce diferențiază bunurile din proprietatea privată a statului de cele ale 

persoanelor fizice este modul de înstrăinare specific – licitația publică.   
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1.4. CLASIFICAREA DOMENIULUI PUBLIC 

 

Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului 

de proprietate publică, ce aparțin statului sau unitățior administrative-teritoriale.    

Domeniul public poate fi de interes național, caz în care proprietatea asupra sa, în 

regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz în care proprietatea de 

asemenea în regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau 

județelor. 

Bunurile aparținând domeniului public sunt inalienabile, imprescriptibile și 

insesizabile2. 

 Administrarea domeniului de interes public național se face de către organele 

prevăzute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de către 

primării sau, după caz, de către prefecturi. 

Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilități publice3. 

Astfel terenurile care aparțin domeniului public se clasifică după cum urmează: 

• terenuri proprietate publică de interes național  

• terenuri proprietate publică de interes județean 

• terenuri proprietate publică de interes local 

 

1.5. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 

 

Prin denumirea de terenuri care aparțin domeniului public se înțelege că sunt 

terenuri destinate unei utilități publice.  

Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi 

insesizabile (art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 rep. şi art. 861 din Codul Civil). Sunt 

inalienabile întrucât, nefiind în circuitul civil, dreptul de proprietate asupra acestor terenuri 

nu poate fi înstrăinat. Sunt imprescriptibile sub un dublu aspect:  

• imprescriptibilitatea dreptului la acțiune în revendicarea terenurilor care fac 

obiectul domeniului public 

• imposibilitatea dobândirii de către terți a terenurilor din domeniul public, 

prin efectul prescripției achizitive (adică al uzucapinuii). 

 
2 Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000 – Ghid privind elaborarea regulamentelor locale de urbansim 

3 Legea nr.18/1991 - Legea fondului funciar 
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Sunt insesizabile, adică creditorii statului sau unităților administrative-teritoriale nu 

pot urmări, în vederea îndestulării creanțelor lor, terenurile care fac parte din domeniul 

public, întrucât bunurile ce aparțin domeniului public, fiind inalienabile, sunt implicit și 

insesizabile. Actele juridice încheiate cu nerespectarea prevederilor legale privind regimul 

juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută (art.861 alin. Din 

Codul Civil). 

1.6. DELIMITAREA DOMENIULUI PUBLIC 

 

Aparțin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcții de interes 

public, piețe, căi de comunicații, rețele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, 

terenurile cu destinație forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes 

public, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, țărmurile Mării Negre, 

inclusiv plajele, terenurile pentru rezervații naturale şi parcuri naționale, monumentele, 

ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru 

nevoile apărării sau pentru alte folosințe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori 

care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public4. 

 

1.6.1. DELIMITAREA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI5 

 

Domeniul public național cuprinde următoarele: 

• bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ; 

• spațiul aerian; 

• apele de suprafață, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele 

subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja mării, cu bogățiile lor naturale şi cu 

potențialul energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime, căile 

navigabile interioare; 

• pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, 

de producție ori de administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile 

neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier național 

şi nu sunt proprietate privată; 

 
4 Ordonanța  nr. 57/03.07.2019 privind codul Administrativ – Anexa 2 

5 Legea nr. 213/ 17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia - Anexa 
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• terenurile care au aparținut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; 

terenurile obținute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a eroziunii solului; 

terenurile institutelor şi stațiunilor de cercetări ştiințifice şi ale unităților de învățământ 

agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de semințe şi de material săditor din 

categoriile biologice şi de animale de rasă; 

• parcurile naționale; 

• rezervațiile naturale şi monumentele naturii; 

• patrimoniul natural al Rezervației Biosferei -Delta Dunării-; 

• resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu 

platoul continental; 

• infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă; 

• tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalațiile aferente acestuia; 

• drumurile naționale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale europene, 

principale, secundare; 

• canalele navigabile, cuvetele canalului, construcțiile hidrotehnice aferente 

canalului, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranță de 

pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea; 

•    rețelele de transport al energiei electrice; 

• spectre de frecvență şi rețelele de transport şi de distribuție de 

telecomunicații; 

• canalele magistrale şi rețelele de distribuție pentru irigații, cu prizele 

aferente; 

• conductele de transport al țițeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale; 

• lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de 

producere a energiei electrice este racordată la sistemul energetic național, sau cele cu 

tranşe pentru atenuarea undelor de viitură; 

• digurile de apărare împotriva inundațiilor; 

• lucrările de regularizare a cursurilor de ape; 

• cantoanele hidrotehnice, stațiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a 

apelor; 

• porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate 

acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor şi 

pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, drumuri 

tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe 

malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație; 

• terenurile destinate exclusiv instrucției militare; 

• pichetele de grăniceri şi fortificațiile de apărare a țării; 

• pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-

debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate; 

• statuile şi monumentele declarate de interes public național; 

• ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice; 
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• muzeele, colecțiile de artă declarate de interes public național; 

• terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Preşedinția, 

Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale şi 

instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă 

acestea; unități ale Ministerului Apărării Naționale şi ale Ministerului de Interne, ale 

serviciilor publice de informații, precum şi cele ale Direcției generale a penitenciarelor; 

serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale, precum şi prefecturile, cu excepția celor dobândite din 

venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora. 

Conform Ordonanței nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, 

drumurile de intere național aparțin proprietății publice a statului și cuprind drumurile 

naționale care asigură legătura capitalei tării cu orașele reședințe ale județelor, legături 

între acestea precum și cu țările vecine, și pot fi: 

- autostrăzi  

- drumuri expres 

- drumuri naționale europene (E) 

- drumuri naționale principale 

- drumuri naționale secundare 

-  

1.6.2. DELIMITAREA DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL6 

Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este format din 
următoarele bunuri: 

• drumurile comunale, vicinale şi străzile; 

• piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi 
zonele de agrement; 

• lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean; 

• rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, stațiile de tratare şi 
epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile şi terenurile aferente; 

• terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 
precum şi instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, 
spitalele, policlinicile şi altele asemenea; 

• locuințele sociale; 

• statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național; 

• bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 
declarate de interes public național; 

• terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al 
statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept 
privat; 

• cimitirele orăşeneşti şi comunale. 

 
6 Ordonanța  nr. 57/03.07.2019  privind Codul Administrativ – Anexa 4 
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Ordonanța nr. 43/28.08.1997 reglementează faptul că drumurile de interes local 
aparțin proprietății publice a unității administrative de pe teritoriul căreia se află și cuprind: 

- drumuri comunale care asigură legătura între reședința de comună și satele 
componente și legătura între oraș și satele care îi aparțin precum și alte sate. 

- drumuri vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la 
limitele acestora 

- străzile sunt drumuri publice din interiorul localității, indifferent de denumire: 
stradă,bulevard,cale,splai, șosea, alee, fundătură,uliță, etc. 

-  

1.7. CIRCULAȚIA TERENURILOR7 

Trăsăturile fundamentale ale circulației juridice a terenurilor, aşa cum a fost aceasta 

reglementată de Legea nr. 54/1998, pentru terenurile cu sau fără construcții şi de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2000, pentru terenurile cu destinație forestieră, 

au fost următoarele:  

a) Toate terenurile proprietate privată sunt în circuitul civil. 

b) Pentru înstrăinarea terenurilor prin acte juridice între vii se cere forma autentică, 

dar nu mai este necesară nici o autorizație administrativă.  

c) Cetățenii străini, apatrizii şi persoanele juridice care nu au naționalitate română nu 

pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor de orice fel. 

d) Pentru terenurile care fac obiectul investițiilor străine rămân aplicabile dispozițiile 

legislației speciale.  

e) Instituirea dreptului de preempțiune în cazul înstrăinării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi a terenurilor cu destinație forestieră, dar numai dacă aceasta se 

realizează prin vânzare.  

Recent, prin capitolul X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietății şi justiției, precum şi unele măsuri adiacente a fost adusă o nouă reglementare 

circulației juridice a terenurilor, Legea nr. 54/1998 şi O.U.G. nr. 226/2000 fiind abrogate. 

Dacă în unele privințe noul regim juridic al circulației juridice a terenurilor este similar celui 

conținut de vechea reglementare există şi unele noutăți, care constau fie în reformularea 

conținutului unora dintre trăsăturile mai sus enunțate, fie în suprimarea altora.  

Din noile reglementări enunțate se pot extrage următoarele trăsături care 

caracterizează regimul actual al circulației juridice a terenurilor:  

a) Toate terenurile proprietate privată sunt în circuitul civil.  

b) Înstrăinarea terenurilor şi constituirea dezmembrămintelor acestui drept, prin 

acte juridice între vii, trebuie să îmbrace forma autentică, fără a fi însă necesară vreo 

autorizație administrativă.  

c) Cetățenii străini şi apatrizii precum şi persoanele juridice străine pot dobândi 

dreptul de proprietate asupra terenurilor în România în condițiile prevăzute de legea 

specială.  

 
7 Eugen Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, Editura All Beck,București,199p, Curs de drept civil 
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d) Pentru terenurile care fac obiectul investițiilor străine rămân aplicabile dispozițiile 

legislației speciale.  

Potrivit art. 1 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 , „Terenurile proprietate privată, 

indiferent de destinația şi titularul lor, sunt şi rămân în circuitul civil. Ele pot fi înstrăinate şi 

dobândite liber prin oricare din modurile prevăzute de lege, cu respectarea dispozițiilor 

prezentei legi.” Din prevederea legală citată rezultă că se află în circuitul civil general toate 

terenurile proprietate privată, indiferent de destinație sau de locul situării lor: terenuri 

agricole, terenuri construibile, terenuri cu altă destinație, situate în intravilanul sau în 

extravilanul localităților, terenuri cu destinație forestieră, păşuni alpine, etc.  

De asemenea, înstrăinarea acestora se poate realiza prin oricare din modurile 

prevăzute de Codul Civil : acte juridice între vii (inclusiv vânzarea silită imobiliară) şi pentru 

cauză de moarte, moştenirea legală, accesiunea imobiliară şi uzucapiunea. Terenurile, 

aflându-se în circuitul civil fără nici o restricție rezultă că este transmisibil nu numai dreptul 

de proprietate în întregul său, dar se vor putea constitui şi dezmembrăminte ale acestui 

drept (uzufruct, uz, superficie şi servitute). Cu atât mai mult este posibilă cedarea folosinței 

terenurilor prin acte juridice, cum ar fi în cazul arendării, închirierii, concesiunii, dreptului 

personal de folosință. 

Prin excepție, anumite terenuri au un regim restrictiv al circulației lor juridice sau 

sunt chiar scoase în afara circuitului civil general. Deoarece a fost instituită printr-o lege 

specială se menține interdicția înstrăinării terenurilor care au făcut obiectul constituirii 

dreptului de proprietate în condițiile art. 19 alin. 1, art. 21 şi art. 43 din Legea nr. 18/1991 

republicată. Conform art. 32 din aceeaşi lege, aceste terenuri nu pot fi înstrăinate prin acte 

între vii timp de 10 ani, socotiți de la începutul anului următor celui în care s-a făcut 

înscrierea proprietății, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare, acțiunea în 

nulitate putând fi formulată de către primărie, prefectură, procuror, precum şi de către 

orice persoană interesată. Fiind o inalienabilitate propter rem, în cazul morții titularului 

împroprietărit, nici moştenitorii acestuia nu vor putea înstrăina terenul înainte de expirarea 

termenului de 10 ani. Potrivit art. 28 alin. 6 din Legea nr. 1/2000, sunt inalienabile terenurile 

forestiere pentru care li s-a reconstituit dreptul de proprietate membrilor formelor 

asociative de tipul obştilor şi altora asemenea. Şi Legea 247/2005 a instituit un caz de 

inalienabilitate temporară a unor terenuri. Astfel, din prevederile art. 4 rezultă că litigiile 

privind reconstituirea dreptului de proprietate privată şi legalitatea titlului de proprietate, 

conform legilor fondului funciar, împiedică înstrăinarea terenului şi constituirea altor 

drepturi reale sau de creanță, după caz. Orice alt gen de litigii, cum ar fi formularea unei 

acțiuni în revendicare sau a unei acțiuni prin care se solicită constatarea nulității absolute a 

unui contract de vânzare - cumpărare având ca obiect un teren nu împiedică înstrăinarea 

acestuia şi constituirea altor drepturi reale sau de creanță.  

Spre deosebire de prevederea similară conținută de art. 15 alin.1 din Legea nr. 

54/1998, care interzicea înstrăinarea sub orice formă a terenurilor cu privire la titlul cărora 

există litigii la instanțele judecătoreşti, fără a distinge între diferitele titluri care pot fi puse 

în discuție, ceea ce putea genera dificultăți în interpretarea acestei prevederi , din 

conținutul noului act normativ rezultă că numai litigiile care au ca obiect legalitatea titlurilor 
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de proprietate emise în procedura de reconstituire sau de constituire a acestui drept, 

reglementată de Legea nr. 18/1991 sau de Legea nr. 1/2000 generează inalienabilitatea 

temporară. Restricția nu are însă în vedere numai transferul dreptului de proprietate prin 

acte juridice între vii, ci şi constituirea de dezemembrăminte ale dreptului de proprietate, 

grevarea terenului, închirierea sau arendarea sa. 

Exproprierea terenurilor pentru cauză de utilitate publică face parte tot din 

categoria circulației terenurilor și se efectuează în cazul lucrărilor de interes național sau 

local privind:  

• prospecțiunile și explorările geologice;  

• extracția și prelucrarea substanțelor minerale utile;  

• instalații pentru producerea energiei electrice;  

• căile de comunicații, deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor;  

• sistemele de alimentare cu energie electrică,  

• telecomunicații,  

• gaze, termoficare, apă, canalizare;  

• instalații pentru protecția mediului;  

• indiguiri și regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă și 

atenuarea viiturilor; derivații de debite pentru alimentări cu apă și pentru devierea viiturilor;  

• stații hidrometeorologice, seismice și sisteme de avertizare și prevenire a 

fenomenelor naturale periculoase și de alarmare a populației, sisteme de irigații și desecări;  

• lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; 

• clădirile și terenurile necesare construcțiilor de locuințe sociale și altor 

obiective sociale de învătământ, sănătate, cultură, sport, protecție și asistență socială, 

precum și de administrație publică și pentru autoritățile judecătorești;  

• salvarea, protejarea și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și 

siturilor istorice, precum și a parcurilor naționale, rezervațiilor naturale și a monumentelor 

naturii;  

• prevenirea și înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, 

inundații, alunecări de terenuri; apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională.8 

 

1.8. PROPRIETATEA PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE SAU 

JURIDICE 

Terenurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, se află în circuitul civil, 

adică ele pot fi dobândite și înstrăinate potrivit dispozițiilor legii nr. 247/2005. 

Atunci când se vorbește de persoane fizice ca subiect al dreptului de proprietate 

privată, se pot evidenția două principii : primul principiu este acela că în dreptul nostru civil 

orice persoană fizică este subiect al dreptului de proprietate privată, cu aptitudinea de a 

 
8 Legea nr.33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 
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dobândi drepturi patrimoniale; iar cel de-al doilea principiu este acela că orice bun poate 

forma obiect al dreptului de proprietate privată:bunuri imobile, precum terenuri și 

construcții de orice fel, bunuri mobile corporale, indiferent de natural lor, bunuri mobile 

incorporale, precum acțiuni ale societăților,obligațiuni ale acestora, titluri de credit, etc. 

Potrivit Constituției, bunurile enumerate în art. 136 alin3,” Bogățiile de 

interes public ale subsolului, spațiului aerian, apele cu potential energetic valorificabile, de 

interes național, plajele, marea teritorială, resursele natural ale zonei economice și ale 

platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul 

exclusive al proprietății publice” și nu pot forma obiect al dreptului de proprietate privată. 

Persoanele juridice de drept privat reprezintă o categorie extrem de 

importantă pentru viața economică și socială a țării. Toate persoanele juridice de drept 

privat : societăți reglementate de Legea nr.31/1990, forme de asociere cu scop lucrative, 

forme de asociere profesionalp, asociații cu scopuri nelucrative sau de binefacere, alte 

organizații caritabile, asociații culturale și sportive, culte religioase, organizații 

neguvernamentale, etc sunt subiecte ale dreptului de proprietate privată. 

Societățile române reglementate de legea nr.31/1990, sunt cele mai 

importante persoane juridice cu scop lucrativ ca subiecte ale dreptului de proprietate 

privată. Ele pot fi cu capital de stat, cu capital privat sau cu capital de stat și privat și se pot 

organiza în oricare dintre formele prevăzute prin lege : societate în nume colectiv, societate 

în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni si societate cu 

răspundere limitată (art.2 din legea nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare); în 

principiu pot fi formate din mai multe personae fizice sau juridice, dar pot fi si unipersonale 
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TIPURI DE PROPRIETATE IDENTIFICATE ÎN ORAȘUL SLĂNIC 

MOLDOVA 

 

Pe teritoriul administrativ al orașului Slănic Moldova au fost identificate toate cele 3 

tipuri de proprietate publică asupra terenurilor: proprietate publică de interes național, 

proprietate publică de interes județean și proprietate publică de interes local.  

Suprafata totala a UAT-ului Slanic Moldova are suprafata de 114.25 km2. 

Totodată, pe lângă formele de proprietate publică, se regăsesc și tipurile de   

proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice și cea privată de interes local.  

 

Tabel 1 – Categoriile ale domeniul public întâlnite în orașul Slănic Moldova, Cerdac, 

Cireșoaia 

TIP CATEGORIE DENUMIRE 
SUPRAFAȚĂ  

(ha) 
PROCENT 

(%) 

PROCENT 
din total 

domeniului 
public 

(%)  
 

 

 OCOLUL SILVIC 3716.98 98.52  
 

96.67 

 DRUM NAȚIONAL (DN 12B) 11.10 0.29 
NAȚIONAL APE  44.41 1.17 

 TOTAL 3772,49 100 

 SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE 4.18 3.21  
 
 
 

3.33 

 UNITĂȚI DE INVĂȚĂMÂNT 1.92 1.51 

LOCAL PARCURI, SPAȚII VERZI, AGREMENT 19.65 15.12 
 GOSPODARIE COMUNALĂ 3.73 2.87 
 CIRCULAȚII 95.74 73.66 
 APE* 4.74 3.64 
 TOTAL 129.96 100 

TOTAL DOMENIUL PUBLIC 3902,45 100 100 
* cursurile de apă sunt exprimate în km, însumând o suprafață de 27.86 km, conform masuratori Suport topografic 

varianta 2021. 

 

 

1.9. DOMENIUL PUBLIC DE INTERES NAȚIONAL 

 

Domeniul public de interes național este alcătuit din terenurile aflate în 

administrarea statului, iar pe teritoriul administrativ al orașului Slănic Moldova acesta este 

format din terenurile care aparțin de Ocolul Silvic Slănic Moldova, C.N.A.D.N.R. Bacău, 

Administrația de Apă Bazinală Siret. 

Domeniul public de interes național este reprezentat în orașul Slănic Moldova de 

traseele drumurilor naționale care conectează orașul la rețeau rutieră majoră: 
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Principala cale de comunicație a orașului este drumul național secundar DN12B, care 

traversează localitatea de-a lungul cursului pârâului Slănic Moldova şi care face legătura cu 

DN 12A Miercurea Ciuc-Onești în orașul Tg. Ocna. DN12B se continuă în partea de sud-vest 

a orașului cu drumul județean DJ116A care traversează munții spre localitatea Poiana 

Sărată din comuna Oituz şi face legătura cu drumul DN11 Oneşti-Braşov. 

Suprafața ocupată de drumurile naționale la nivelul unității teritoriale a orașului 

Slănic Moldova, este de 12.12 ha, reprezentând 0.32% din totalul suprafeței ocupate de 

domeniul public de interes național. 

De asemenea din domeniul public de interes național mai fac parte terenurile 

forestiere ce aparțin Ocolului Silvic Slănic Moldova, care deține pe teritoriul orașului o 

suprafață de 3716.98 ha, adică 98.52% din totalul domeniului public național, reprezentând 

versanți acoperiți de moldișuri și conifere.  

 

Tabel 2 – Domeniul public de interes național al orașului Slănic Moldova 

DOMENIUL PUBLIC DE INTERES 
NAȚIONAL 

SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT (%) 

Ocolul Silvic 3716.98 98.52 

Drum National (DN 12B) 11.10 0.29 

Ape - cursuri de apă* 44.41 1.17 

TOTAL 3772.49 100 
Sursă: răspuns Divizia Patrimoniu Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru Nr. 730/CD/195/14.06.2016 / www.romsilva.ro / 

măsurători Reambulare Actualizată 

* suprafețe măsurate conform Reambulare Topografică Actualizată / ANEXA la HCL nr.185/15.12.2015 privind transferal 

din domeniul local al orașului Slănic Moldova, în domeniul public al statului administrat de AN Apele Romane a unor 

pârâie în vederea amenajării albiilor 

 

Totodată din teritoriul administrativ al orașului suprafața ocupată de ape, aflată în 

responsabilitatea Administrației Bazinale de Apa Siret, este de 44.41 ha, adică  

0.38 % din totalul domeniului public de interes național.  
 

 

Tabel 3 – Domeniul public de interes național al orașului Slănic Moldova – cursuri de apă* 

DOMENIUL PUBLIC DE INTERES NAȚIONAL - APE SUPRAFATA (ha) 

Pârâul Slănic  2091 

Pârâul Slănicel 41 

TOTAL 2132 
 

* Bazinul Hidrografic Siret XII – pagina 406. 
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1.10. DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

 

În ceea ce privește domeniul public de interes local, acesta este reprezentat la 

nivelul orașului Slănic Moldova de toate bunurile, imobile și terenuri precum și de căile de 

comunicație, parcările, podurile și podețele aferente acestora, aflate în administrarea 

locală.  

Pentru a putea fi mai ușor cuantificat, domeniul public de interes local a fost împărțit 

in 5 mari categorii: circulații (străzi cu trotuarele aferente, parcări, poduri și podețe – în 

intravilan și străzi în extravilan) servicii și instituții publice, unități de învătământ, spații 

verzi, parcuri, agrement, gospodărie comunală și cursuri de apă.  

Tabel 5 – Domeniul public de interes local al orașului Slănic Moldova, Cerdac, Ciresoaia 

DOMENIU PUBLIC DE INTERES LOCAL 
SUPRAFATA 

(ha) 
PROCENT 

CIRCULAȚII 95,74 73,66% 

SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE 4,18 3,21% 

UNITĂȚI DE INVĂȚĂMÂNT 1,92 1,51% 

PARCURI ,SPAȚII VERZI, AGREMENT 19,65 15,12% 

GOSPODARIE COMUNALĂ 3,73 2,87% 

APE* 4,74 3,64% 

TOTAL 129,96 100% 

* cursurile de apă sunt exprimate în km ,însumând o suprafață de 27.86 km, conform Suport topografic varianta 2021. 

 

Fig.1 – Ponderea domeniului public de interes local la nivelul UAT Slănic Moldova, pe categorii  
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Sursă: Conform Anexa la Hotărârea nr.64/2012 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic 

Moldova  

Cea mai mare pondere a domeniului public de interes local este reprezentată de  

categoria circulațiilor, acestea ocupând 74% din teritoriu, fiind urmată de categoria spațiilor 

verzi cu 15%, serviciile și instituțiile publice cu 4%, apele cu 3%, gospodaria comunală cu un 

procent de 3% iar cu 1% unitățile de învățământ. 

 

Astfel, prima categorie analizată, cea a circulațiilor, este formată din terenurile 

aferente străzilor (inclusiv trotuare), parcărilor, podurilor și podețelor aflate în intravilan 

precum și din suprafețele străzilor aflate  în extravilan.  

Fig.2 – Ponderea circulațiilor la nivelul unității administrative teritoriale ale orașului Slănic 

Moldova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: conform Suport topografic varianta 2021 

 

Cea mai mare suprafață de teren ocupată care aparține domeniului public este 

reprezentată de străzile în extravilan, acestea reprezentând ~ 65.33% din total, fiind urmată 

de străzile din intravilan cu ~33.26%. 

Tabel 6 – Domeniul public de interes local - circulații 

CIRCULAȚII SUPRAFAȚĂ Ha PROCENT 

STRĂZI ÎN EXTRAVILAN* 62,55 65.33% 

STRĂZI ÎN INTRAVILAN* 31,92 33,26% 

PARCĂRI* 0,51 0.53% 

PODURI ȘI PODEȚE* 0,83 0.86% 

TOTAL 95,74 100 
Sursă: *conform Suport topografic varianta 2021 

 

Totodata suprafața ocupată de parcări, 0.51 ha adica 0.53% și de poduri și podețe 

0,83 ha, reprezintă ~ 0.86% din totalul circulațiilor. 
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Suprafața totală ocupată de circulațile care aparțin  domeniului public de interes 

local, la nivel unității administrative teritoriale a orașului Slănic Moldova este de 95,74 ha, 

adică 73,66% din totalul domeniului public de interes local. 

Subcategoria străzilor din intravilan este reprezentată și de totalitatea străzilor 

înregistrate ca aparținând domeniului public al orașului Slănic Moldova, străzi care 

însumează o suprafață de 31.85 ha.  

 

Tabel 7 – Domeniul public de interes local – străzi în intravilan 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFATA(mp) 

Loc. componentă CIREȘOAIA 

Strada Ciresoaia DN 12 B 
Parte componentă DN12 – zona 

localitate comp. Cireșoaia 
22442 

Strada Arieșului  
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izlaz Muncelu 
3005 

Strada Crinului 
din str. Ariesului - până la prop.  

Socaci Ana 
664 

Strada Norilor 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izlaz Muncelu 
978 

Strada Muncel 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop. Bogatoiu Veronica 
511 

Strada Speranței 
din DN 12B str.Cireșoaia (prop. 

Dragomir) - până la DN 
12B(prop. Ciovor) 

752 

Strada Morii  
din DN 12 B str.Cireșoaia - până 

la prop. Dascalu Maria 
2355 

Strada Curburii  
din DN 12B str. Cireșoaia  -  
până la prop. Cretu Cristian 

692 

Strada Cumpăna  
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

la prop. Silochi Stefan 
1016 

Strada Bradului 
din DN 12B str. Bradului -  până 

la iesire spre Ocolul Silvic 
2311 

Strada Providenței  
din str.Bradului   -  până in 

str.Laslau Stefan 
601 

Strada Poienii  
din str. Bradului  - până la iesire 

spre Secatura 
2450 

Strada Baciului 
din str. Teilor - până in 

str.Poienii 
1478 

Strada Cariera de Piatra  
din str. Poienii  - până la iesirea 

spre Izlaz  Cireșoaia 
542 

Strada Cornișa  
din str. Poienii   - până la prop. 

Cretu Iulian 
432 

Strada Teilor 
din str. Bradului - până in 

str.Prelungirea Teilor 
1069 

Strada soldat Ștefan M. 
Șilochi  

din str. Bradului - până la iesirea 
spre Izlaz Cireșoaia 

1950 

Strada Lalelelor 
din str.Prelungirea Teilor - până 

la Scoala Generala nr.2 
613 

Strada Școlii  
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop. Ababei Roza 
1096 

Strada Surpăturii 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop Catana Viorel  
333 

Strada Pârâul Birtea 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izlaz Muncelu 
618 
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Strada Merilor 
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

in str. Garofitei 
1118 

Strada Vișinului 
din str.Merilor - până la prop. 

Moraru Maria 
433 

Strada Cireșului 
din str. Merilor  - până la prop. 

Ignat Francisc 
724 

Strada Nucului  
din str.Merilor - până la 

Cimitirul Catolic 
2304 

Strada Bisericii 
din str.Merilor - până in DN 12B 

str. Cireșoaia 
770 

Strada Liliacului 
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

la prop. Ardeleanu  
312 

Strada Iasomiei  
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop. Anton 
800 

Strada Prieteniei 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop.Ignat Victor 
1494 

Strada Zefirului 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izalz Piciorul 
Porcului 

1445 

Strada Pârâul Bejan  
din str. Zefirului - până la prop. 

Matei Florin 
1164 

Strada Orizontului 
din str. Zefirului - până la prop. 

Anton Mihaela 
505 

Strada Măgurii 
din DN 12 B str. Cireșoaia - până 

la iesira spre Izlaz Auru 
2021 

Strada ing. Anton Ababei  
din DN 12B str.Cireșoaia  - până 

la Parc 9 Cerdac 
2669 

Strada Oituz 
din str. Independentei - până in 

str. Independentei 
2117 

Strada Muntelui  
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

la iesirea spre Izlaz Piciorul 
Porcului 

5124 

Strada Trandafirilor 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

in str.Intrarea Cireșoaia   
 

896 

Strada Intrarea Cireșoaia 
din DN 12B str.Cireșoaia  - până 

la iesirea spre Izlaz Auru 
3348 

Strada Laurilor  
din DN 12B str.Cireșoaia  - până 

la iesirea spre Izlaz Piciorul 
Porcului 

600 

Loc. componentă CERDAC 

Strada 1 Mai DN 12 B 
Parte componentă DN12 – zona 

cartier Cerdac 
27741 

Strada Magnoliei 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

Paraul Slanic 
359 

Strada Colinei 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

prop. Harapu Valentin 
942 

Strada Bolovanul 
din DN 12B str. 1 Mai  -până la 
Manastirea Stefan cel Mare si 

Sfant 
29430 

Strada Sălciilor 
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

prop.  Avadanei Iulian 
361 

Strada Florilor 
din DN 12B str. 1 Mai - până in 

str.Paraul Rece  
1295 

Strada Pârâul Rece  
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

iesire spre Bolovanu  
1374 
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Strada Aluniș 
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

prop Butucaru Neculai 
664 

Strada Fragilor  
din DN 12B str. 1Mai - până la 

prop. Trinca Gheorghe 
924 

Strada Garofiței  
din str.Alunis  - până la  prop. 

Demeter Maria 
328 

Strada Zorilor 
din DN 12B Negru Ion - iesire 

spre Cimpu 
2888 

Strada Socului 
din DN 12.B str. 1 Mai - până la 

prop. Calinescu Lucica 
1086 

Strada Cimpului  
din str.Zorilor - până la prop.  

Rotaru  
375 

Strada Crângului 
din DN 12B str. 1 Mai - până la 
iesire spre Izlaz Paraul Cainelui 

971 

Strada Nuferilor 
din str.Zorilor  - până la iesire 

spre str.Păcii  
8793 

Strada Păcii 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

iesire spre Ocolul Silvic  
5990 

Strada Constantin Brancuși 
din str.Păcii  - până la Biserica 

ortodoxa Sf. Gheorghe 
1238 

Strada Salcâmilor 
din str.Pacii - până la prop. 

Kerekes Nelu 
528 

Strada Pârâul Săratu  
din str.Pacii - până la prop. 

Apetroaie Iulian  
3100 

Strada Frunzei 
din str. Pacii - până la prop. 

Ganea Gheorghe 
450 

Strada Fundăturii 
din str.Pacii   - până in  str. 

Libertatii 
3698 

Strada Cerdac  
din str.Fundaturii - până la 

prop. Ardeleanu Romica 
140 

Strada  Chetriș 
din str.Fundaturii - până la 

prop. Ungureanu 
401 

Strada Serelor  
din str.Fundaturii  - până la 

iesire spre Izlaz Chetris 
 

502 

Strada Libertății 
din str.Fundaturii  - până la 

prop. Ceangau Elena 
8214 

Strada Sondei  
din DN 12B str.1 Mai  -  până in 

DN 12B str.1 Mai  
270 

Strada Ciușmea 
din DN 12B str.1 Mai -  până la 

iesirea spre  Ocolul Silvic 
959 

Strada Pârâul Rape 
din DN 12B str.1 Mai -  până la 

iesirea spre  Izlaz Pascu  
912 

Strada Zânelor   
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

iesirea spre Izlaz Saghin 
1024 

Strada Afinelor 
din str.Fundaturii  - până la 

iesirea spre Izlaz Chetris 
3656 

Strada Mică  147 

Loc. componentă SLĂNIC MOLDOVA 

Strada Vasile Alecsandri 
din str. Stefan cel Mare - până 

in str.N. Balcescu DN 12B 
Izvorul Sf. Spiridon 

9771 

Strada Nicolae Bălcescu DN 
12B 

Din str. Mihalachi Spiridon – 
până in str. 1 Mai , parte 

component DN12B 
39347 

Strada Porumbeilor din Str. V. Alecsandri - până la 1554 
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str. Mihai Eminescu - Hotel 
Venus 

Strada Mihai Eminescu 
din Str. V. Alecsandri - până la  

Hotel Venus 
3755 

 Strada Spătar Măhăluca 
din str. Vasile Alecsandri -până 
în str. Mihai Eminescu (clădire 

Bank Post) 
737 

Strada Ion Creangă 
din Str.M. Eminescu - până la 

Vila Ioana 
1409 

Aleea Ursului  
din str. Ion Creanga - Fostele  

sere 
575 

Str. Poligonului 
din str. Ion Creanga -  până la 

Poligon 
133 

Strada Autogării  
din DN12B  STR.N.BALCESCU -

până in  STR.V.ALECSANDRI 
802 

Aleea Racovită 
din DN12B  str.N.BALCESCU -

până la REMIZA PSI 
4780 

Strada Alecu Aslan 

din STR. ALEEA RACOVITA - 
până la proprietate 

ROMTRUST&BAU COMPLEX 
RACOVITA 

1036 

Strada Dobru 
din str.N. Balcescu DN12B  - 

până la iesirea spre dealul 
Dobru prop. Coman Elena 

2907 

Strada Armoniei 
str. Alexandru Holban - până la 

prop. Sorta Mihai 
676 

Str. Alexandru Holban 
din  str.DOBRU  - până  la hotel 

Dobru 
988 

Strada Ștefan cel Mare 
din str. N. Balcescu DN 12B  

Scoala 1 - până in str.V. 
Alecsandri  Primarie   

4304 

Str. Valeriu Filimon 

din str. Stefan cel Mare bl.9 - 
până in str. Stefan cel Mare 

BRD 
 

869 

Strada actor Petru Mircea 
Marin Cimponeriu 

din str.Stefan cel Mare bl.14 - 
până la  str. Nicolae Iorga 

852 

Strada Nicolae Iorga  
din str.Stefan cel Mare bl.14 - 

până la prop. Georgescu 
Daniela 

405 

Strada Nemira  
din str. N. Balcescu DN 12B 

Piata - până la str. N. Balcescu 
DN 12 B Vila Donna Bianca 

6615 

Strada Pârâul Sasu  
din str. N. Balcescu DN 12B  - 

până la iesirea spre padure 
Ocolul Silvic  

985 

Aleea Pârtiei  
din str.Nemirei zona Partie de 

schi - până la Parcare bl 16 
702 

Strada Eroilor  
din str. Nemirei pct. Cimitir -
până la prop.  Moscu Vasile 

364 

Strada Pârâul Ignat  
din str.N. Balcescu DN 12B  

Ionel Mircea  - până la prop. Ene 
Cecilia 

240 

Strada Cristal  
DN 12B  str. N. 

Balcescu(Pensiunea Cristal)  - 
Până in str. Soarelui  (prop. 

1050 
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Meca GHE.) 

Strada Sabinelor 
de la prop.Nichita Artur  - până 

la prop. Masterca Mihaita 
442 

Strada Izvorului 
din DN 12 B str. N. Balcescu  - 

până la prop. Sasu Cristian 
790 

Strada Prelungirea Izvorului  
din DN 12 B str. N. Balcescu  - 

până la prop. Vila Michel Group 
378 

Strada Subșurii  
din DN 12B str.N. Balcescu  -

până la  prop. Pensiunea Costea 
Mirabela 

642 

Strada Păltiniș 
DN 12B STR.N.Balcescu 

pensiunea MOLDAVIA BEST - 
până la  prop.  Bogatoiu  

794 

Strada Mesteacănului  
din str.Paltinis  - până la 

PENSIUNEA  Paltinis 
780 

Strada Alexandru Vârnav 
Liteanu 

din str.Paltinis - până la prop.  
Nedelea Cornel 

2614 

Strada dr.ing.Constantin 
Popa 

DN 12 B str.N. Balcescu  - prop. 
Ivascu Gheorghe 

521 

Strada Montana 
din DN 12 B str. N. BALCESCU 
Pensiunea Montana - până la 

prop.Catrintasu Anica 
475 

Strada  Sticlăriei  
din DN 12 B str. N. Balcescu  - 

până la prop. Ivascu 
749 

Strada Primăverii 
din DN 12B str. N. Balcescu   -

până la  Statia de Epurare 
2444 

Strada  Stroiu  
din DN 12B str. N.Balcescu  - 
până la drum petrolier OMV 

PETROM 
4522 

Strada Verde 
din str.  Stroiu - până la Statia 

de epurare 
1346 

Strada Prundului  
din str.  Stroiu - până la prop. 

Serban Andrei  
2148 

Str. ing.Vasile Cazacu 
din DN 12 B str. N. Balcescu  - 

până la iesirea spre  Ocolul 
Silvic 

2805 

Strada Sărăriei 
din DN 12B str.Nicolae Balcescu 
- până la prop. Bernard Valeriu  

1775 

Strada Făntânii  
din str. Sarariei - până la 

prop.Toth Carol 
418 

Strada Pârâu Tudorache  
din str. Sarariei -  până la prop. 

Ionascu 
520 

Loc. componentă SLANIC MOLDOVA – zona IZVOARE și CAMPING 

str. Mihalache Spiridon 
din str. N. Balcescu DN 12 B – 

Drum Comunal  DC 11B 
18004 

Aleea Izvoare 
din str. Mihalache Spiridon 
DN12B - până la pod baraj 

Sonda 2 DN 12 B 
1600 

str. Poiana Soarelui  
din str. Mihalache Spiridon  

DN12B   -  până la iesire 
Camping - DC 116 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1128 

str.Pufu 
din str. Mihalache Spiridon DN 
12B -  a iesirea spre varful Pufu 

380 

str. Slănicel 
din str. Mihalache Spiridon  DN 
12B - până la iesirea spre varful 

Slanicelu 
2731 
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Aleea Pinului 
din str Mihalache Spiridon  DN 
12B – până la Aleea Caprioarei 

786 

Aleea Aventurii 
din str. Mihalache Spiridon  DN 

12B - până la Paraul Slanic 
(Dren) 

750 

Aleea Cerbului 
din str. Mihalache Spiridon  DN 

12B - până la str. Poiana 
Soarelui 

563 

Aleea Stejarului 
din str.Poiana Soarelui - până la 

Aleea Pinului 
746 

Aleea Caprioarei 
din str.Poiana Soarelui – până la 

padure Ocolul Silvic 
1080 

TOTAL 319.299 mp ( 31,92 ha) 

 
Sursă: Conform Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic Moldova 

Următoarea categorie, cea a instituțiilor publice și servicilor, care ocupă 

5,61% din totalul suprafeței publice de interes local, este alcătuită din instituții 

administrative și culturale principale, cum ar fi: primăria, casa Cerdac, dispensarul precum și 

din principalele servicii ale orașului reprezentate de piețe și târguri. 

Din totalul suprafeței de 4.18 ha, cea mai mare suprafață a domeniului public 

de interes local este ocupată de terenul pe care iși desfășoară activitatea păstrăvăria, care 

ocupă o suprafață de 1.2 ha, urmat de Complexul Racoviță cu o suprafață de 0,469 ha.  

 

Tabel 8 – Domeniul public de interes local –  servicii și instituții publice 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFATA(ha) 

Primaria Strada Vasile Alecsandri, nr. 4 0,033 

Camin cultural Str. Nucului, FN 0,035 

Casa Cerdac – Sala 
multifunctionala 

Str. 1 Mai, nr. 27C BIS 0,13 

Sediu Politie Str. Nicolae Balcescu, nr. 18 0,067 

Piata agroalimentara Str. Nicolae Balcescu, nr. 16 0,019 

Sediu Pompieri Str. Nicolae Balcescu, nr. 8A 0,24 

Sanatoriu Balnear Str. Nicolae Balcescu, nr. 6A 0,087 

Complex Racovita Str. Nicolae Balcescu, nr. 4 0,469 

Dispensar Str. Stefan cel Mare, nr. 8C 0,0348 

Post jandarmerie montan Strada Nicolae B 0,047 

Păstrăvărie DN 12B 1,2 

Ocolul Silvic Tg-Ocna DN 12B 0,28 

Cabana salvamont DN 12B 0,051 

Case vacanta DJ 16A 0,92 

Parc petrolier Strada Oituz 0,36 

Parc petrolier Strada Păcii 0,48 

Posta Strada Stefan cel Mare 0,014 

TOTAL 4.18 

 

Unitățile de învățământ, a treia categorie analizată, reprezintă 1.94% din totalul 

suprafeței domeniului public de interes local al orașului Slănic Moldova.  
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Aceasta este formată din totalitatea școlilor și grădinițelor înregistrate. 

  

Tabel 9 – Domeniul public de interes local – unități de învățământ 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFAȚĂ (ha) 

Școala Nr.1 Strada Nicolae Balcescu, nr.13 0,318 

Școala Nr.2  Strada Lalelelor, nr.8 0,434 

Școala Nr.3  Strada Libertatii, nr.21 0,483 

Școala Nr.4  Strada Nicolae Balcescu, nr.125 0,075 

Camin Copii Str. Stefan cel Mare, nr. 8B 0,10 

Teren de joaca copii Scoala 
nr. 1 

Str. Stefan cel Mare 0,4 

Gradinita Nr. 2 Strada Ciresoaia, nr.51 0,054 

Gradinita veche Strada Stefan cel Mare, nr.8B 0,056 

TOTAL 1.92 

 

Categoria spațiilor verzi, este alcătuită din parcuri, locuri de joacă pentru copii, spații 

pentru agrement și spații verzi. Această categorie însumeaza o suprafață de 19.65 ha.   

Cea mai mare întindere ocupată este reprezentată de partia de schi Nemira, acesta 

având o suprafață de 14.53 ha.  

 

Tabel 10 – Domeniul public de interes local – spații verzi,parcuri, agrement 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFATA(ha) 

Parcul Central Strada Nicolae Balcescu 
4 

Teren tenis parc central Strada Nicolae Balcescu 
0.22 

Spatii verzi Strada Nicolae Balcescu 
0.90 

Teren partie schi Nemira Strada Nemira, nr. 68 
14.53 

TOTAL 19.65 

 

Domeniul public de interes local, reprezentat de categoria gospodărie comunală, 

ocupă 2.91 ha, fiind formată din principalele cimitire ale orașului și din terenurile aferente 

dotărilor edilitare importante. Cea mai mare suprafață ocupată de cimitire este cea a 

cimitirului urban orthodox, acesta având 0.84 ha. 

 

Tabel 11 – Domeniul public de interes local – gospodărie comunală 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFATA(ha) 

Cimitirul Eroilor  Strada Nemira 0,092 

Cimitirul uman mixt (ortodox 
și catolic) 

Strada Nemira 0,37 

Cimitirul Urban Ortodox Strada Constantin Brâncuși 0,84 



28/ 56 

 

Cimitir Strada Nucului 0,47 

Stație tratare apă Strada Slănicelului 0,38 

Statie de apa Slănicelul DN 12B 0,44 

Stație captare apa DN 12B 0,17 

Stație tartare epurare Strada Verde 0,76 

Teren rezervor înmagazinare 
apă Ciresoaia 

Strada Cireșoaia 0,020 

Punct termic nr. 3 Strada Nicolae Balcescu 0,014 

Teren colectare deșeuri Strada Sărăriei 0,18 

TOTAL 3,73 

 

Cursurile de apă, aflate în administrarea primăriei orașului Slănic Moldova, ca făcând 

parte din domeniul public de interes local, sunt reprezentate de ape curgătoare, 

permanente, naturale, precum pârâiele.  

Dintre acestea cu lungimea cea mai mare se evidențiază Raul Slanic, acesta având o 

întindere pe o distanță de 17.17 km, fiind urmat de pârâul Pârâul Pufu (Slănicelu – 10 km) cu 

o lungime de 2.72 km. 

 

Tabel 12 – Domeniul public de interes local- cursuri de apă 

DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL - APE LUNGIME(km) 

Pârâul Slanic Moldova 17,17 

Pârâul Cheșcheșului  

Pârâul Sărata  

Pârâul Pescara  

Pârâul Piscului  

Pârâul Cerbului  

Pârâul Slănicelu 6 

Pârâul Stroiu 0,55 

Pârâul Bejanului 0,15 

Pârâul Pavel 0,46 

Pârâul  Ariesului 0,29 

Paraul Bradului 1,60 

Parau Tudorache 0,63 

Paraul Rape 0,12 

Paraul Bortis 0,51 

Paraul Ignat 0,34 

Paraul Pietri 0,25 

Paraul Gusatului 0,20 

Paraul Sticlariei 0,22 

Paraul Bolovanul 0,51 

Paraul Cimpu 0,48 

Pârâul Săratu  

Paraul Pufu 2,72 

Paraul Birtea 0,15 

Paraul Sabin 0,17 
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Paraul Fantana Bisericii 0,34 

Paraul Auru 0,46 

Paraul Ciresoaia 0,17 

Paraul Sasu 0,16 

Paraul Malnas 0,02 

Paraul Dobru 0,19 

TOTAL 27,86 

 

 

1.11. DOMENIUL PRIVAT DE INTERS LOCAL  

 

Domeniul privat al statului şi, respectiv, al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

județelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de 

lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus 

dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel9.  

Domeniul privat de interes local al orașului Slănic Moldova însumează o 

suprafață de 10.398 ha, din care 3.295 ha reprezintă terenuri concesionate, adică 31.68% 

din totalul terenurilor care aparțin de domeniul privat de interes local.  

 
9 Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 



30/ 56 

 

 

DOMENIUL PRIVAT DE INTERES LOCAL  
 

Terenuri concesionate catre persoane fizice - garaje SUPRAFATA (mp) 
 

.oncesionar Mihăilă Grigore şi Floarea din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel mare, bl. 3, ap. 9 -  pentru garaj, contract  

8224/14.07.2017. 

38 

concesionar Vlanghe Ştefan şi Ortansa din Slănic Moldova, 
str. Ştefan cel mare, bl. 4, ap. 6 - pentru garaj, contract nr. 

26/06.10.2000. 
20 

concesionar Ghibilic Sorel şi Diana din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 6, ap. 15 -pentru garaj, contract nr. 

240/28.03.1996 
20 

concesionar Teletin Gheorghe şi Geta din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 8, sc. A, ap. 10 - pentru garaj, contract nr. 

3269/05.01.1995. 
20 

concesionar Pipa Valeriu şi Elena din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 8, sc. B, ap. 6 - pentru garaj, contract nr. 

1981/12.07.1995. 
20 

concesionar Ştiote Sorin şi Gabriela din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 9, ap. 5,  pentru garaj, contract nr. 
1171/31.07.1996.  

20 

concesionar Palaloga Gheorghe din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 9, ap. 10 -  pentru garaj, contract 
1669/18.03.1993.  

20 

concesionar Parpală Andrei şi Mioara (PRIN 
MOSTERNITORI) din Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 
10, ap. 7, pentru garaj, contract nr. 37/241/06.03.1995.  

21 

concesionar Catrințaşu Florin Adrian şi Agneza din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 15, ap. 14,  pentru garaj, 
contract nr. 295/08.02.1995.   

22 

concesionar Buzescu Alexandru, str. Ştefan cel Mare, bl. 13, 
ap. 10, pentru garaj, contract nr. 11486/23.10.2012.  

24 

concesionar Radu Ion şi Ioana din Slănic Moldova, str. Ştefan 
cel mare, bl. 14, ap. 14 -  pentru garaj, contract nr. 
2858/05.01.1995.  

20 

concesionar Leru Gheorghe şi Elisabeta din Slănic Moldova, 
str. Ştefan cel Mare, bl. 16, ap. 5,  pentru garaj, contract nr. 
3271/05.01.1995.  

16 

concesionar Matei Robert Ionut din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 16, ap. 7,  pentru garaj, contract nr. 
284/08.02.2011 .  

24 

concesionar Dogaru Petre şi Dobrica din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 19, ap. 12,  pentru garaj, contract nr. 
280/29.03.1996.  

20 

concesionar Dumitru Alexandru şi Floarea din Slănic 
Moldova, str. Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. A, ap. 3,  pentru garaj, 
contract nr. 11/05.01.1995.  

28 

concesionar Lungu Constantin şi Ileana din Slănic Moldova, 
str. Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. A, ap. 7, pentru garaj, contract 
nr. 197/29.03.1996 

20 

concesionar Patrichi Vasilică şi Cornelia din Slănic Moldova, 
str. Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. B, ap. 3,  pentru garaj, contract 

25 
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nr. 3268/05.01.1995.  

concesionar Ganea Costică şi Maria din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. B, ap. 6,  pentru garaj, contract nr. 
679/10.05.1995.  

23 

concesionar Ionel Vasile şi Gabriela din  Slănic Moldova, str. 
Nicolae bălcescu, bl. 1, sc. A, ap. 3, pentru garaj, contract nr. 
2861/05.01.1995.  

30 

concesionar Popa Emanoil şi Aristița din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 1, sc. B, ap. 6,  pentru garaj, contract nr. 
1672/18.08.1993.  

40 

concesionar Cobuz Rodica din Slănic Moldova, str. Nicolae 
Bălcescu, bl. 2, ap. 4, pentru garaj, contract nr. 
3550/20.11.2003.  

20 

concesionar Țainea Margareta din Slănic Moldova, str. Nicolae 
Bălcescu, bl. 2, sc. A, ap. 6,  pentru garaj, contract nr. 
3265/05.01.1994.  

16 

concesionar Vraciu Ioan, Tg. Ocna, str. Ștefan 
Constantinescu, nr. 7,  pentru garaj, contract nr. 14/28.12.1992.  

29 

concesionar Partenie Ioan şi Maria din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 15, ap. 2,  pentru garaj, contract 
3293/13.11.1998.  

20 

concesionar Rotaru Mihai şi Elena din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 16, sc. B, ap. 5,  pentru garaj, contract nr. 
812/02.04.1993 CU ACT ADITIONAL 11335/06.10.2017.  

39 

concesionar Rusu Ştefan din Slănic Moldova, str. Nicolae 
Bălcescu, bl. 3, sc. B, ap. 2,  pentru garaj, contract nr. 
1846/30.10.1997.  

20 

concesionar Bertalan Francisc (decedat) şi Maria din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 15, ap. 6,  pentru garaj, 
contract  nr. 677/08.05.1995.  

18 

concesionar Avădanei A. Gheorghe şi Margareta din com. 
Oituz, sat hîrja, nr. 260, pentru garaj în oraşul Slănic Moldova, 
contract nr. 4641/22.05..2006.  

52 

concesionar Cocău Viorica din Slănic Moldova, str. Ştefan cel 
Mare, bl. 6, ap. 9 - pentru garaj, contract nr. 241/28.05.1993. 

20 

concesionar Cărăuşu Vasile şi Livia din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. B, ap. 7, pentru garaj, contract nr. 
3267/05.01.1995.  

20 

concesionar Ghiu Gheorghe (decedat) şi Ileana din Slănic 
Moldova, str. Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. B, ap. 4, pentru garaj, 
contract nr. 196/29.03.1996.  

20 

concesionar Condrea Vasile şi Agnezia din Slănic Moldova, 
str. Ştefan cel Mare, bl. 6, ap. 10, pentru garaj, contract nr. 
2324/13.02..2007.  

20 

conecsionar Magru Vasile şi Zinca (prin mostenitori) din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 16, ap. 10, pentru garaj, 
contract nr. 293/06.03.1995.  

24 

concesionar Mocanu Liviu şi Maria din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 19, ap. 9, pentru garaj, contract nr. 
2859/05.01.1995  si act aditional nr. 8335/18.07.2017 

30 

concesionar Dospinescu Ioan şi Maria din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 8, sc. D, ap. 7, pentru garaj, contract nr. 
230/07.01.2010.  

20 
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concesionar Tudoreanu Valentin Traian din Slănic Moldova, 
str. N. Bălcescu, bl. 7, ap. 6,  pentru garaj, contract nr. 
4312/05.02.1996 cu act aditional nr. 11334/06.10.2017.  

29 

concesionar Andronic Tache şi Mihăiță din Slănic Moldova, 
str. Nicolae Bălcescu, bl. 1, sc. B, ap. 3, pentru garaj, contract 
nr. 3207/15.01.1996.  

20 

concesionar Dobria Dumitru şi Maricica din mun. Oneşti, b-
dul Republicii, bl. 66, ap. 18,  pentru garaj în oraşul Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, contract nr. 250/29.03.1996.  

20 

concesionar Scurtu Cornel şi Tereza din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 12, ap. 5, pentru garaj, contract nr. 
3292/01.01.2002 cu act aditional nr. 4438/10.04.2017.  

40 

concesionar Voicu Constantin şi Lenuța din Slănic Moldova, 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 92,  pentru garaj, contract nr. 
1670/18.08.1993.  

25 

concesionar Voicu Constantin şi Lenuța din Slănic Moldova, 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 92, pentru garaj, contract nr. 
1508/12.06.1995.  

25 

concesionar Jipa Popa Petru şi Elena din Slănic Moldova, str. 
Ştefan cel Mare,  bl. 14, ap. 12, str. Nicolae Bălcescu, nr. 92, 
pentru garaj, contract nr. 248/29.03.1996.  

20 

 concesionar Manole Victor (decedat) şi Viorica din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 15, ap. 11, pentru garaj, 
contract nr. 1221/28.05.1993.  

20 

concesionar Forcoş Mioara din Slănic Moldova, str. Nicolae 
Bălcescu, bl. 15, ap. 8,  pentru garaj, contract nr. 
1844/30.10.1997.  

12 

concesionar Purcaru Mihai şi Angelica din Slănic  Moldova, str. 
Ştefan cel Mare, bl. 16, ap. 8, pentru garaj, contract nr. 
3272/05.01.1995 cu act aditional nr. 5326/04.05.2017.  

29 

concesionar Roşu Ştefan (decedat) şi Mariana din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 17, sc. A, ap. 16,  pentru 
garaj, contract nr. 294/06.03.1995.  

20 

concesionar Cristofor Gheorghe din Slănic Moldova, str. N. 
Bălcescu, bl. 10, ap. 5,  pentru garaj, contract nr. 
3227/05.01.1995.  

20 

concesionar Botezatu Lăcărmioara, str. Nicolae Bălcescu, bl. 
16, sc. A, ap. 4, pentru garaj, contract nr. 2014/24.02.2009.  

20 

concesionar Boacă Săulescu Gena din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 4, ap. 1,  pentru garaj, contract nr. 
4211/05. 02.1996.  

30 

concesionar Dănescu Gheorghe din localitatea Bragadiru, jud. 
Ilfov, str. Povernei, nr. 51, bl. P43, sc. 1, ap. 5, pentru garaj, în 
oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, contract  nr. 
103/12.07.1995.  

30 

concesionar Apetrei Adrian din Slănic Moldova, str. Ştefan cel 

Mare, bl. 1, ap. 11,  pentru garaj, contract nr. 2863/05.01.1995. 28 

concesionar Ciornai Veaceslav Ion din mun. Ploieşti, str. 
Înfrățirii, nr. 5, bl. 19 bis, sc. B, ap. 40,  pentru garaj în oraşul 
Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, contract nr. 
2874/05.01.1995.  

24 

concesionar Simionescu Mihai şi Catrina din Slănic Moldova, 
str. Nicolae Bălcescu, bl. 12, ap. 6,  pentru garaj, contract nr. 
106/26.04.1999. 

20 
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concesionar Pleşca Valerian din Slănic Moldova, str. Nicolae 
Bălcescu, bl.  11, ap. 3,  pentru garaj, contract nr. 
5447/18.01.1999, cu act aditional 5375/06.06.2017.  

55 

concesionar Popescu Emil Eugen şi Mariana Emi din mun. 
Bucureşti, sector 2, str. Vasile Lascăr, nr. 157,  pentru garaj, în 
oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, contract nr. 
1673/18.08.1993.  

15 

concesionar Chiorcea Costică (prin mostenitori) din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 7, ap. 9,  pentru garaj, 
contract nr. 777/10.06.1996.  

20 

concesionar Isache Ştefan din Slănic Moldova, str. Ştefan cel 
Mare, bl. 9, sc. A, ap. 4,  pentru garaj, contract nr. 
3212/05.01.1995.  

20 

concesionar Mușat Lina, mun. Bacau, str. Mihai Viteazu, bl. 4,  
sc. E, ap. 1, (cumparat constructie garaj de la  mostenitorii 
Veres MIhai) contract 1617/18.02.2009 .  

29 

concesionar Sirghe Ion şi Maria din Slănic Moldova, str. Ştefan 
cel Mare, bl. 5, ap. 9,  pentru garaj, contract nr. 
238/28.03.1996.  

20 

concesionar Baciu Grigore din Slănic Moldova, str. Bradului, 
nr. 18, pentru garaj, contract nr. 5/13.02.1999.  

24 

concesionar Voicu Vasile şi Geanina din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 7, ap. 2, pentru garaj, contract nr. 
4286/04.05.2009.  

21 

concesionar Balcu Dumitru Marcel din mun. Galați, str. Arad, 
bl PS 13 A, ap. 66 , pentru garaj în Slănic Moldova, str. Nicolae 
Bălcescu, contract 136/26.04.1996. 

20 

concesionar Movilă Anatolie şi Țurcanu Vera din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 4, ap. 2, pentru garaj, 
contract nr. 8443/13.07.2007.  

20 

concesionar Oancea Constantin din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 10, sc. A, ap. 6, pentru garaj, contract 
9963/19.10.2006.  

20 

concesionar  Aciobăniței Adela din Slănic Moldova, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 2, ap. 2,  pentru garaj, contract nr. 
1843/30.10.1997.  

22 

concesionar Dragostin Cătălin din Slănic Moldova, str. Ştefan 
cel Mare, bl. 14, ap. 4,  pentru garaj, contract nr. 
112/15.01.2010. 

20 

concesionar Ceangău Dumitru din oraş Slănic Moldova, str. 1 
Mai, nr. 202, contract nr. 4/105/26.04.21999 

29 

concesionar Vrăjitorul Ionel şi Aurelia, teren garaj situat în str. 
Nicoale Bălcesc, conform contract nr. 1314/11.02.2016; 

10 

concesionar  Crucianu Gianiana Mihaela, contract  nr.  
10054/30.11.2007 

20 

concesionar Busnea Rozalia, str .:Ştefan cel mare, bl. 16, ap 7, 
contract nr. 678/10.05.1995. 

20 

 
 
concesionar Sovejanu Carmen Mihaela, str. Nicolae Bălcescu, 
Slănic Moldova, contract nr. 1842/20.02.2009 cu act aditional 
nr. 11329/06.10.2017 ( Rotaru Mihai) 

 

32 

TOTAL 1708 

Terenuri concesionate catre persoane fizice – case  SUPRAFATA (mp) 
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concesionar Țainea Virgil din Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, 
bl. 5, ap. 3 - pentru casă de vacanță, parcela 206  şi 207 - pct. 
Camping (contract nr. 13012/24.11.2011) 

294 

concesionar Deju Mihai din mun. Bacău, str. MihaiViteazu, bl. 
1, sc. E, ap. 3  , pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping, parcela 95 (contract nr. 9129/63.09.2008) 

200 

conecsionar Blăgan Costică din mun. Bacău, str. Alexandru cel 
Bun, nr. 4, sc. B, ap. 7  , pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping (contract nr. 48/700 din 14.01.2011) 

150 

concesionar  Şerban Lucian din com. Bogdăneşti,  sat Filipeşti, 
nr. 29  , pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract nr. 672/12.06.1996) 

150 

concesionar Hoha Liliana din Slănic Moldova, str. Nicolae 
Bălcescu, bl. 12, ap. 6 -  pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 29/31.10.2002) 

150 

concesionar Dițulescu Diana Ileana din mun. Moineşti, str. 
Libertății, bl. E5, ap. 5 -  pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 1719/12.08.1995) 

150 

concesionar Sersea Dragoş din mun. Moineşti, str. Libertății, 
bl. E5, ap. 7 -  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract 1718/12.08.1995) 

150 

concesionar Matei C. Ştefan -   PRIN MOSTENITORI, din mun. 
Bacău, str. Republicii, nr. 52, sc A, ap. 12 - pentru casă de 
vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  (contract 
1128/29.07.1996) 

150 

concesionar Purice Olga din Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, 
bl. 1, sc. A, ap. 7 - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, 
pct. Camping  (contract 6/31.10.2002) 

150 

concesionar Purice Olga din Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, 
bl. 1, sc. A. Ap. 7  - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, 
pct. Camping  (contract 1883/13.05.2003) 

70 

concesionar  Țipău Petru din mun. Galați, str. Cristofor 
Columb, nr. 99 -  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, 
pct. Camping  (contract 12313/29.01.2007) 

75 

concesionar  Neagu Carmen din  mun. Constanța, str. Sălciilor, 
nr. 19, bl. 7A - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract 27/06.10.2000) 

150 

concesionar Geambazu Dorel din mun. Constanța, str. Unirii, 
nr. 61, bl. G6, Sc A, ap. 6 - pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 25/06.10.2000) 

150 

concesionar Sabău Doru Alexandru din mun. Constanța, str. 
Radu Calomfirescu, nr. 15 -  pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 35/31.10.2002) 

150 

 concesionar Sabău Doru Alexandru din mun. Constanța, str. 
Radu Calomfirescu, nr. 15, pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 3833/15.04.2008) 

129,04 

concesionar Stan Ciprian Marian din Comăneşti, str. Macului, 
nr. 19- pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 44/20.11.2003) 

150 

concesionar Stănescu Sorin Aurelian din mun. Bucureşti, 
sector 1, str. Ştirbei Vodă, nr. 87 A -  pentru casă de vacanță în 
Slănic Moldova, pct. Camping  (contract 232/08.07.2002) 

150 

concesionar Stănescu  Gabriel din Bucureşti, str. Stroiu - 
pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 342/08.07.2002 ) 

150 
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concesionar Badea Daniela din  Bucureşti, POET GRIGORE 
ALEXANDRESCU, Bucuresti, Sector 1, nr. 61 - pentru casă de 
vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping   contract 
12690/19.11.2012 

150 

concesionar Ene Gheorghe din mun. Oneşti, str. Belvedere, bl. 
10, ap. 11 - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract  1502/12.06.1995) 

150 

concesionar Mocanu Paula din Tg. Ocna, str. Republicii, nr. 38 
-  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 1706/12.08.1995  ) 

150 

concesionar Tornea Gheorghe din mun. Brăila, str. Roşiori, bl. 
C6, sc. 1, ap. 8 - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract  1723/12.08.1995 ) 

150 

concesionar Vieru Gr. Cătălin din mun. Bucureşti, sect. 2, str. 
Alexandru cel Bun, nr. 2, bl. T50, sc. A, ap. 7 - pentru casă de 
vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  (contract 
107/694/04.05.1995 ) 

300 

concesionar Spiru Cornelia Florența din com. Agăş, sat Agăş - 
pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 104/14.12.2005 ), parcela 311 şi 316 

300 

 concesionar Bulilete Marius din sat Poieni, com Căiuți - pentru 
casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  (contract 
10774/29.12.2005) 

150 

concesionar Iuga Florinel din mun. Bacău, str. Mărăşeşti, bl. 
110, sc. B, ap. 11 - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, 
pct. Camping  (contract 10777/29.12.2005 ) - parcela 236-327 

302,78 

concesionar Manole Cătălin Marius din mun. Oneşti, str. 
Mercur, nr. 10, sc. B, ap. 10 -  pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 10778/29.12.2005 ) - parcela 
328 

150 

concesionar Garbujo Moreno din mun. Bacău, str. George 
Bacovia, nr.  26 B, ap. 5 -  pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 409/12.01.2006) 

116,65 

concesionar Tifan Ştefan din com. Berzunți - pentru casă de 
vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  (contract 
10780/29.12.2005 ) - parcela 301 

156,21 

concesionar Androne Dorel din com. Dudeşti, jud. Brăila -  
pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 3942/03.05.2006) - parcela  300 

170 

concesionar Bîrlă Carmen din Adjud,. Str. N. Bălcescu, bl. 101, 
sc. 1, ap. 16, jud. Vrancea -  pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract  3562/17.04.2006) 

300 

concesionar Brătila Sorin din mun. Buzău, str. Victoriei, nr. 63 
-  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 3944/01.04.2006 ) 

300 

concesionar Ion Marin din mun. Buzău, str. Dorobanți, nr. 2, 
bl. 2, ap. 4 -  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  , parcelele 340 - 341 

600 

concesionar Sorea Vasile din Adjud, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 36 - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract 3563/17.04.2066) parcelele 312-313 

300 

concesionar Brătilă Gabi Mihăiță din mun. Buzău, str. 
Victoriei, nr. 634 -  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, 
pct. Camping  (contract 3943/03.05.2006 ) - parcela 334-335 

300 
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 concesionar Muhulic Irina din mun. Oneşti, str. Siretului, nr. 4, 
sc. B, ap. 18 - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract 9629/12.10.2006 ) 

69,5 

 

concesionar Burnichi Cristina din mun. Galați, str. Portului, nr. 
43, bl. Cătuşa, sc. 3, ap. 57 -  pentru casă de vacanță în Slănic 
Moldova, pct. Camping  (contract 12140/18.12.2006) - parcela 
149 

75 

concesionar Pănuş Grigore şi Crolina din chişinău - Rep. 
Moldova, str. Piața Veche, nr. 4 -  pentru casă de vacanță în 
Slănic Moldova, pct. Camping  (contract 2546/19.02.2007 ) 

423,30 

concesionar Pănuş Zinaida din Rep. Moldova, oraş Iahoveni, nr. 
9, mun. Chişinău - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, 
pct. Camping  (contract 2545/19.02.2007 ) 

181,43 

concesionar Jirlăianu Neagu şi Margareta (PRIN 
MOSTENITORI) din mun. Brăila, str. Independenței, nr. 202 - 
pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 4503/17.04.2007) - parcela 95 

331,78 

concesionar Fugoş Ion din loc. Brăneşti, jud. Ilfov, str. Braşov, nr. 
2 -  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  
(contract 2732/23.02.2007) - parcela 336 

300,66 

concesionar Trifu Ştefan şi Ioana din Bucureşti, sect. 4, str. 
Peroni, nr. 45 -  pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract 5770/12.06.2008 ) - parcela 329 

240 

 

concesionar Toma Nicu din mun. Brăila, str. Sebeşului, bl. 1, sc. 
k, nr. 13,  pentru concesiune teren în pct. Camping, contract nr. 
8672/03.09.2008 

150 

concesionar Dospinescu Ştefan Gabriel şi  Bucur Valentin din 
oraş Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. nr. 8, contract de 
concesiune nr. 3486/02.04.2009, pentru teren casa de vacanță în 
pct Camping  din oraş Slănic Moldova 

150 

concesionar Mirea Gina din mun. Galați, str. Laminoriştilor, nr. bl 
17, sc. C3, ap. 34  - pentru casă de vacanță în Slănic Moldova, pct. 
Camping  (contract 21780/15.12.2008) 

159 

concesionar Carp Ion şi Veresteels Katty, MONTENEGRO, 
Portugalia, STR. PROF. EGAS MONIZ Nr.29 A, contract 
8361/29.07.2013. 

300 

concesionar most. Dumitrescu Bogdan Alexandru din mun. 
Constanța, str. Farului, nr. 12, bl. TD 12, sc. A, ap. 4 - pentru casă 
de vacanță în Slănic Moldova, pct. Camping  (contract 
112/1866/12.08.1995) 

150 

TOTAL   9294,35 
 

Terenuri concesionate catre persoane fizice – construire de 
locuinte 

SUPRAFATA (mp)  

Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 72 - Concesionar 
Meşterca Ironim şi Tereza - pentru locuință (contract nr. 
1/15.12.1999) 

18 

Slănic Moldova, str. Teilor, nr. 15 - concesionar - Celmare I. 
Andrei şi Gabriela, pentru locuință (contract nr. 
1798/01.01.2002) 

300 

Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, 92 - concesionar Şilochi 
Dan Vasile, pentru locuință (contract nr. 676/10.09.1995) 

545 

Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, bl. 14, ap. 4 - concesionar 
Ardeleanu Constantin şi Antoanatea, pentru locuință (contract 
nr. 1151/24.06.1994) 

300 

Slănic Moldova, str. Cireşoaia, nr. 146 E - concesionar Moraru I 
Carmil, pentru locuință (contract nr. 1738/01.01.2002) 

150 
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Slănic Moldova, str. Cireşoaia, nr. 146 D - concesionar Moraru I 
Andrei, pentru locuință (contract nr. 1737/28.08.1992) 

150 

Slănic Moldova, str. Libertății, nr. 31 B - concesionar Dumitru 
Florin, pentru locuință (contract 1799/31.08.1992) 

318 

Slănic Moldova, str. 1Mai, nr. 25 - concesionar Baciu Valentin, 
pentru locuință (contract nr. 1739/20.08.1992) 

300 

Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 31 - concesionar Matei Petrică şi 
Livia, pentru locuință (contract 696/02.07.1993) 

300 

Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, nr. 33 - concesionar Lisenche 
Cristinel, pentru locuință (contract  nr. 739/02.07.1993) 

300 

Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 41 - concesionar  Spînu V. Florin, 
pentru locuință (contract nr. 1226/28.05.1993) 

300 

Slănic Moldova, str. Lalelelor, nr. 10 - concesionar Puşcaşu C. 
Petrea, pentru locuință (contract nr. 2129/02.09.1994) 

300 

Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 90 C - concesionar 
Birtea Ciprian şi Mioara, pentru locuință (contract nr. 
3556/17.11.1998) 

46 

Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 27 - concesionar Baciu Antonel, 
pentru locuință (contract nr. 1740/20.08.1992) 

300 

Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 94 - concesionar 
Popov Pavel şi Lidia, pentru locuință (contract 
nr.19/1540/06.06.1995) 

300 

Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, nr. 33A - concesionar Botezatu 
Marian, pentru locuință (contract nr. 395/02.04.1999 şi nr. 
7497/07.08.2009) 

367 

Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, nr. 90 - concesionar  Bertalan 
C. Eduard, pentru locuință (contract nr. 260/22.03.1996) 

300 

Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 53 - concesionar Harapu M. 
Gheorghe, pentru locuință (contract  nr. 1978/31.08.1992) 

300 

Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 2, sc. D, ap. 1 - 
concesionar  Modiga Mircea şi Elena, pentru locuință (contract 
nr. 821/04.03.2003) 

6,6 

Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 31 B, concesionar Celmare A. 
Andrei -  prin mostenitori, - pentru locuință (contract nr. 
1150/24.06.1997) 

300 

Slănic Moldova, str. Fundăturii, nr. 10 - concesionar Apetroaei 
Dumitru şi Maria, pentru locuință (contract nr. 261/22.03.1996) 

300 

Tg. Ocna, str. Victoriei, nr. 41-43, bl. F 15, ap. 12 - concesionar 
Botezatu Vincențiu (decedat) şi Camelia, pentru locuință în 
oraşul Slănic Moldova, str. Cireşoaia (contract nr. 
259/22.03.1996) 

300 

Slănic Moldova, str. Lalelor, nr. 3 - concesionar Ababei Şt. 
Pavel, pentru locuință (contract nr. 1509/12.06.1995) 

300 

Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, nr. 98 - concesionar Dogaru I. 
Valentin, pentru locuință (contract nr. 1809/01.01.2002) 

250 

Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 98 - concesionar 
Dogaru I. Viorel, pentru locuință (contract nr. 1810/02.09.1994) 

250 

Slănic Moldova, str. Merilor, nr. 8 - concesionar Moraru Victor 
Viorel, pentru locuință (contract 2130/01.01.2002) 

300 

Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, nr. 66 - concesionar Popa  
Anca, pentru locuință (contract nr. 2424/14.02.2002) 

34 

Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 41 B, pentru moştenitorii Botezatu 
Dorin Mihai, prin HCL nr. 86/29.10.2012 

540 

Slănic Moldova, str. 1 Mai nr. 41 , pentru  Botezatu Ionel Florin, 
prin HCL   40/10.05.2013 

879 
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concesionar Solomon  Mihaela şi Dogăraşu Andrei din Slănic 
Moldova, str. Ştefan cel Mare, bl. 9, ap. 14 - pentru casă de 
vacanță -str. N Balcescu contract nr. 9791/23.11.2005) 

300 

Slănic Moldova, str. Trandafirilor, nr. 2 - concesionar Scurtu 
Claudiu Lucian, pentru locuință (contract nr. 5770/12.06.2008).  

300 

Slănic Moldova, str. Fundăturii, nr. 10, Bogătoiu Alexandru - 
prin mostenitori 

300 

TOTAL  9253,6  

Terenuri date în folosința persoanelor fizice (cu destinație 
agricola şi comerciala)  

SUPRAFATA (mp)   

Slănic Moldova, str. Izvorului, nr. 8, închiriat cu destinație 
agricolă către Harapu Victor, prin contract 1438/06.02.2008  

148 

Slănic Moldova, str. Merilor, nr. 3, concesionat pentru destinație 
comercială (spațiu comercial) către Moraru M. Gabriel, prin 
contract nr. 11443/04.12.2006 

219 

TOTAL 367 

Terenuri date in folosință gratuită tinerilor în vârstă de până 
la 35 de ani 

 SUPRAFATA (mp)  

HCL nr. 12/27.12.2004, pentru validarea unor suprafețe  de teren 
în inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite tinerilor 
între 18 şi 35 de ani, potrivit legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările utlerioare .... Str. 1 Mai 

300 

HCL nr. 7/29.06.2004, pentru validarea unei suprafețe de teren 
în inventarul  trenurilor disponibile care pot fi atribuite tinerilor 
între 18 şi 35 de ani, potrivit Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare ...... Str. Nuferilor.  

1622,2 

HCL nr. 42/30.09.2004, pentru validarea unei suprafețe  de teren  
în inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite  tinerilor 
între 18 şi 35 de ani, potrivit Lgii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare .... Str. Ion Creangă.  

300 

HCL nr. 61/28.10.2004, pentru validarea unei suprafețe de teren 
în inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite tinerilor  
între 18 şi 35 de ani, potrivit Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare .... Str. 1 Mai.  

600 

HCL nr. 85/23.12.2004, pentru validarea unei suprafețe de teren 
în inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite tinerilor  
între 18 şi 35 de ani, potrivit Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare .... Str. Nicolae Bălcescu (pct. PECO). 

400 

HCL nr. 56/25.05.2005, pentru validarea unei suprafețe de teren 
în inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite tinerilor  
între 18 şi 35 de ani, potrivit Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.... Str. Cireşoaia 

170 

HCL nr. 97/27.10.2005, pentru validarea unei suprafețe de teren 
în inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite tinerilor  
între 18 şi 35 de ani, potrivit Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, Str. Nuferilor.   

600 

TOTAL 
3992,2 

 

 
 

Terenuri închiriate/ concesionate persoanelor juridice SUPRAFAȚĂ (mp)   

 CEC BANK S.A. - SUCURSALA BACĂU (contract nr. 45/674/17.05.1995) 
 1200 

 CEC BANK S.A. - SUCURSALA BACĂU (contract nr. 8132/11.09.2008) 
 539,86 
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S.C. ADRESA TURIST S.R.L. (contract nr. 18/3352/10.11.1998 cu act aditional nr. 
4437/10.04.2017) - str. 1 Mai 

224 

S.C. ALCONEP S.R.L. (contract nr. 4802/23.04.2010) - str. Vasile Alecsandri 
 313 

S.C. ALCONEP S.R.L. (contract nr.  4/8/18.12.1999) - str. Nicolae Bălcescu 
 60 

S.C. BANC POST S.A. (contract nr. 15/1336/30.06.1997) - str. V. Alecsandri.  
396 

S.C. BANC POST S.A. (contract nr. 44/240/03.04.1995) - str. V. Alecsandri. 
 156,5 

S.C. BETACOM S.R.L. (contract nr. 10718/20.11.2006) - str. N. Bălcescu. Prin HCL 
nr. 56/27.04.2017 s-a aprobat diminuarea suprafetei atribuitede la 45 la  40 mp. 

Suprafata de 50 mp ramasa  va fi atribuita pentru interes local public local. 

 45 

S.C DUMI S.R.L. (contract nr. 10/2581/26.02.1997) - str. Ştefan cel mare , bl. 17 
 18 

S.C DUMI S.R.L. (contract nr.  9574/11.10.2006) - str. Ştefan cel Mare, bl. 8 
 25 

SC DUMI SRL (conform HCL Slănic Moldova nr. 108/21.10.2016) 
 104,7 

S.C DUMI S.R.L. (contract nr. 1/1046/06.08.1996) - str. Cireşoaia, nr. 180 
 90 

Matei Ana & Bucur Alina, contract nr. 9341/03.09.2014, preluare concesiune de la  
S.C. LA MUDIRUL ROŞU S.R.L., teren situat in   str. Nicolae Bălcescu 

 50 

Matei Ana & Bucur Alina, contract nr. 9342/03.09.2014, preluare concesiune de la  
S.C. LA MUDIRUL ROŞU S.R.L., teren situat in   str. Nicolae Bălcescu 

 50 

S.C. MILIV SRL (contract nr. 4115/10.12.2001) – pct. Camping suprafata initiala de 
620 s-a diminuat la 320 mp – Preluat de Rujan Liviu 

300 

S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A. (contract nr. 10487/14.12.2005) – parc 
stațiune – chioşc ziare – Preluat UAT Slănic Moldova 

6 

S.C PROFESIONAL CONSTRUCT S.R.L. (contract nr. 5/3/15.12.1999) - str. Ştefan 
cel Mare - parcare auto.  

 100 

S.C PROFESIONAL CONSTRUCT S.R.L. (contract nr. 3/982/31.12.2010) - str. 
Ştefan cel Mare - terasa.  

 65 

S.C. ROMTELECOM S.A. (contract nr.  134/3144/12.11.1996) - str. V. Alecsandri - 
parcare 

1000 

S.C. ROMTELECOM S.A. (contract nr.  135/3145/12.11.1996) - str. V. Alecsandri - 
garaj 

 100 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (contract nr. 20/2025/21.07.1997) - str. N. Bălcescu 
 100 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (contract nr. 31/225/06.03.1995) - str. N. Bălcescu 
 286 

S.C. APCO S.R.L. , str. Nicolae Bălcescu, lângă DN 12B, zona Bisericii Catolice 
(contract concesiune nr. 4/8/15.12.1999) 

 60 

S.C. BURUIANĂ IMPEX S.R.L. - str. Nicolae Bălcescu, zona fostei stații PECO 
(contract închiriere 9739/02.09.2011) – Preluat UAT Slănic Moldova 

1291 

S.C. IZVOARE S.R.L. , str. Nicolae Bălcescu, zona "izvoare" (contract concesiune 
7583/07.07.2011) 

 1673 

TOTAL  
8253,06  
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Tabel 13 – Domeniul privat de interes local 

DOMENIUL PRIVAT DE INTERES LOCAL  

DENUMIRE TOPICĂ SUPRAFAȚĂ (mp) 

Concesiuni terenuri – garaje 1754,46 

Concesiuni terenuri  - case vacanta 9294,35 

Concesiuni terenuri - locuinte 9253,6 

Concesiuni – spații comerciale 219 

Inchirieri terenuri cu destinatii agricole 148 

Inchirieri terenuri folosinta gratuita persoane 
pana in 35 de ani 

3992,2 

Terenuri inchiriate persoane juridice 8253,06 

Terenuri date in folosinta gratuită către unitățile 
de cult 

18 

TOTAL 32932,67 
Sursă: Conform date primite de la primaria orașului Slănic Moldova 

1.12. PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE 

Proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice la nivelul unității teritoriale ale 

orașului Slănic Moldova este formată din terenuri destinate funcțiunilor precum: locuire, 

spații comerciale , unităti industriale, activităti , gospodărie comunală, culte, precum și din 

terenuri agricole sau forestiere ( intravilan/ extravilan), etc. 

Din totalul suprafeței pe care îl ocupă orașul Slănic Moldova în teritoriu, adică 

11425,12 Ha, terenurile proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, la nivelul 

teritoriului intravilan și extravilan, reprezintă 7529,09 Ha adica 65,56 % din total10.  

 

1.13. CIRCULAȚIA TERENURILOR 

 

Circulația terenurilor – schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de 

exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donație, concesiune, etc. 

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului se face după caz prin 

Hotărâre a Guvernului, a Consiliului Județean, respectiv Consiliul Local dacă legea nu 

dispune altfel.11  

Conform Anexei la H.C.L. nr.69/14.08.2007 privind atestarea in domniul privat al 

orasului si administrarea Consiliului Local a unor suprafete de teren situate in intravilanul 

localitatii, pentru opt afluenti ai pârâului Slănic: Pârâul Pavel, Pârâul Bejanului, Pârâul 

Arieșului, Pârâul Bradului, Pârâul Tudorache, Pârâul Rape, Pârâul Bortis. 

 

 

 
10 Suprafețe măsurate conform Reambulare Topografică Actualizată 

11 Extras Modul M 100 Bazele Evaluării – Asociația Națională a evaluatorilor autorizati din România 



41/ 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 

 

 

 

 



42/ 56 

 

 

Tabel 14 – Obiective de utilitate publică ale orașului Slănic Moldova 

DOMENII 
CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI 

AMPLASAMENT 
NAȚIONAL JUDEȚEAN LOCAL 

SUPRAF.TEREN 
mp 

LUNGIME 
km 

INSTITUȚII PUBLICE 
ȘI SERVICII 

Primaria     x 355   
Strada Vasile 

Alecsandri, nr. 4 

 Camin cultural     x 350   Strada Cireșului nr. 2 

Casa Cerdac – Sala 
Multifunctionala 

    x 1300   Strada 1 Mai, nr. 77 

Sediu Politie     x 670   Strada Nemira nr. 12 

Piata agroalimentară     x 1300   Strada Nemira nr. 10 

Sediu Pompieri     x 1900   Aleea Racoviță nr. 3 

Sanatoriu Balnear     x 870   Aleea Racoviță nr. 10 

Complex Racovita     x 4690   Aleea Racoviță nr. 6 

Dispensar     x 348   
Strada Valeriu 
Filimon nr. 23 

Post jandarmerie 
montan 

  x 250  Strada Dobru nr. 1  

Păstrăvărie   x 12000  
Strada Mihalache 

Spiridon nr. 11 

Ocolul silvic Tg-Ocna   x 2800  DN 12B 

Cabana salvamont   x 512  DN 12B 

Case vacanta   x 9294  DJ 116A 

Parc petrolier   x 3500  Strada Oituz 

Parc petrolier   x 4200  Strada Pacii 

Posta   x 114  
Strada Stefan cel 

Mare 

Scoala Nr. 1     x 3190   
Strada Nicolae 
Balcescu, nr. 13 

Scoala Nr. 2     x 4350   
Strada Lalelelor, nr. 

8 

Scoala Nr. 3     x 4940    
Strada Libertatii, nr. 

21 

Scoala Nr. 4     x 860   
Strada Nicolae 

Balcescu, nr. 125 

Gradinita veche     x 560   
Strada Stefan cel 

Mare, nr. 8B 

Gradinita Nr. 2     x 540   
Strada Ciresoaia, nr. 

51 

Teren de joaca copii 
Scoala nr. 1 

 

 
 
 
 
 
 

 x 4000  
Strada Stefan cel 

Mare 

TERENURI       
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DOMENIUL PUBLIC 

Teren plaja de 
agrement 

  x 1155   

Parcare auto hotel 
Perla 

  x 756  
Strada Vasile 

Alecsandri 

Parcare auto hotel 
Perla 

  x 1000  
Strada Vasile 

Alecsandri 

Teren parcare auto 
Cazino 

  x 1653   

Teren parcare auto 
piata 

  x 968  
Strada Nicolae 

Balcescu 

Teren parcare autogara   x 420   

Teren parcare auto 
Sonda nr. 2 

  x 2005   

Troita   x 6  
Strada Nicolae 

Balcescu 

Bloc ANL   x 500  
Strada Stefan cel 

Mare 

Parc petrolier   x 3500  Strada Oituz 

Parc petrolier   x 4200  Strada Pacii 

Bazin inot   x 1200  Strada 1 Mai 

Teren sport   x 4965  
Strada Nicolae 

Balcescu 

Teren izvor 14   x 179  DN 12B 

Teren izvor 15   x 108  DN 12B 

Teren izvoare 
1,3,5,7,8,10 

  x 1701  DN 12B 

cale de acces pietonală 
aferentă punții 

pietonale din Pct. 
Pipaş, atestată în 

domeniul public al 
oraşului Slănic 

Moldova prin HCL nr. 
28/25.03.2012 

  x 59   

teren atestat în 
patrimoniul UAT prin 

HCL Slănic Moldova nr. 
59/14.07.2012, în 
vecinătatea Serei 

Floricole - Str. 
Fundăturii 

  x 2368  Strada Fundaturii 

teren atestat în 
patrimoniul  UAT oraş 

Slănic Moldova prin 
HCL nr. 64/26.09..2013, 

în zona Podului 
Biserica Catolică, str. 

Cireşaoaia 

  x 3000  Strada Ciresoaia 

teren atestat  în 
domeniul public al 

oraşului Slănic 
Moldova prin HCL nr. 
62/30.07.2015, în zona 

Complex Cerdac din 

  x 466  
Strada Nicolae 

Balcescu 
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str. N. Bălcescu 

teren atestat în 
domeniul public al 

oraşului Slănic 
Moldova prin HCL nr. 

69/27.08.2015, în zona 
pod Petrol, str. 

Cireşoaia 

  x 1008  
Strada Nicolae 

Balcescu 

Alee izvoare  pct. 4 
Anexa nr. 8 din HG 

1347/2001 
  x 1600  DN 12B 

teren str. N. Bălcescu, 
Zona partie de Schi 

  x 4185  
Strada Nicolae 

Balcescu 

teren str. N. Bălcescu, 
Zona Izvoare, nr. 

Cadastral, 139, CF 
60677   

  x 96,59  
Strada Nicolae 

Balcescu 

teren "Zonă acces 
Izvoare" 

  x 985  
Strada Mihalache 

Spiridon  

teren  str. N. Bălcescu, 
Zona Partie Schi 

  x 6261  
Strada Nicolae 

Balcescu 

teren str. V. Alecsandri, 
vis a vis Alee Castani 

  x 3031  
Strada Vasile 

Alecsandri 

teren situat între Vila 
Flora şi Vila Ioana 

  x 964  Strada Armoniei 

teren situat în str. 
Cireşoaia, în 

vecinătatea SC DUMI 
SRL 

  x 204  Strada Ciresoaia 

 
 

teren situat în str. N. 
Bălcescu, Zona între 

Pod Biserica Catolică şi 
zona Pod Pârtie de Schi 

  x 4500  
Strada Nicolae 

Balcescu 

teren  zona 
Autogară/Complex 

Comercial 
  x 653  

Strada Vasile 
Alecsandri 

teren str. Teilor, zona 
spațiu comercial 

  x 1524  Strada Teilor 

teren str. N. Bălcescu, 
langa DN 12 B, amonte 

de Paraul Pietrei 
  x 334  

Strada Nicolae 
Balcescu 

teren str. N. Bălcescu, 
pct. Ariniș 

  x 303  
Strada Nicolae 

Balcescu 

Parcul Central     x 40000   
Strada Nicolae 

Balcescu 

Teren tenis parc central     x 2200   
Strada Nicolae 

Balcescu 

Spatii verzi     x 9000   
Strada Nicolae 

Balcescu 

Teren partie de schi 
Nemira  

  x 145390.77  Strada Nemira 



45/ 56 

 

Teren sport Zăvoi   x 79,55  Strada Lalelelor 

 
GOSPODARIE 
COMUNALA 

           

Statie de apa Slănicelul   x 3979  DN 12B 

Statie captare apa   x 3800  DN 12B 

Cimitirul Eroilor     x 980   
Strada Nicolae 

Balcescu 

Cimitirul ortodox     x 3700    
Strada Nicolae 

Balcescu 

Cimitirul urban ortodox     x 8400   Strada Pacii 

Teren rezervor 
inmagazinare apa 

Ciresoaia 
  x 200  Strada Cireșoaia 

Punct termic nr. 3   x 114  Str. Nicolae Balcescu 

Teren colectare deseuri   x 1800  Strada Sărăriei 

Statie epurare     x 9900   
Strada Primaverii, 

nr. 35 

CULTE       

Biserica catolica 
Adormirea Maicii 

Domnului 
  x 725  DN 12B 

Biserica ortodoxa Sf. 
Gheorghe 

  x 850  Strada Păcii 

Biserica catolica Sf. 
Ana 

  x 371  Strada Nucului 

Biserica ortodoxa Sf. 
Ilie 

  x 2694  
Strada Vasile 

Alecsandri 

CĂI DE COMUNICAȚIE             

         - DN 12B- 
(fac parte următoarele 
străzi: 
Str. Mihalache Spiridon 
Str. Nicolae Bălcescu 
Str. 1 Mai 
Str. Cireșoaia) 

x   

 

  15,86 
Leaga orașele Târgul 

Ocna si Slănic 
Moldova 

- Drum Local 116A -   x     5,7 

de la intersectia Str. 
Mihalache Spiridon 

DN12B, până la 
limita administrative 

a orașului 

Strada Poiana Soarelui    x   0,32 

Din Str. Mihalache 
Spiridon DN 12B– 

pană la pădure Ocol 
Silvic 

Strada Cerbului     x   0,11 

Din Str. Mihalache 
Spiridon DN 12B - 
pană la str. Poiana 

Soarelui 

Aleea Căprioarei     x   0,16 

De la intersecția cu 
Str. Poiana Soarelui 
până la pădure Ocol 

Silvic 
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Aleea Stejarului   x  0,16 
De la intersecția cu 
Str. Poiana Soarelui 

până la Aleea Pinului 

Aleea Pinului     x   0,20 

Din str. Mihalache 
Spiridon DN12B, 

pînă la Str. Poiana 
Soarelui 

Aleea Aventurii     x   0,20 
De la DN 12B, până 

la limita de intravilan 

Strada Slănicel   x  1,75 
De la Str. Mihalache 
Spiridon DN 12 până 

la vârf Slănicelu 

Strada Pufu   x  0,17 
De la Str. Mihalache 
Spiridon DN 12 până 

la vârf Pufu 

Aleea Izvoare     x   0,80 
De la Str. Mihalache 

Spiridon pe lângă 
izvoare 

Strada Porumbeilor     x   0,26 
De la intersectia cu 
V. Alecsandri la Str. 

Mihai Eminescu 

Strada Mihai Eminescu     x   0,43 
De la intersectia Str. 
Porumbeilor la Str. 

V. Alecsandri 

Strada Ion Creangă     x   0,20 

De la intersecția cu 
Str. Mihai Eminescu 

către limita de 
intravilan 

Aleea Ursului   x  0,08 

De la intersecția cu 
Str. Ion Creangă 
către limita de 

intravilan 

Strada Poligonului   x  0,33 

De la intersecția cu 
Str. Ion Creangă 
către limita de 

intravilan 

Strada Vasile 
Alecsandri 

    x   0,97 

De la intersecția cu 
Str. ihalache 

Spiridon DN12B- 
până la str. Ștefan 

cel Mare 

Strada Spătar 
Măhalucă 

  x  0,11 

Legătură intre str. 
Vasile Alecsandri și 
Str. Mihai Eminescu 

(Centru 
Permanență) 

Strada Armoniei     x   0,68 
De la intersectia cu 

Str. Holban 

Strada Dobru     x   0,38 

De la intersectia cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B până la 
limita intravilan 

Strada Alexandru 
Holban  

    x   0,23 
De la intersectia Str. 

Dobru spre Hotel 
Dobru 
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Aleea Racoviță    x  0,30 
Din Str. Nicolae 

Bălcescu DN 12B- 
până la Remiza PSI 

Strada Alecu Aslan   x  0,26 
Din Aleea Racoviță - 
până la proprietăți 

private 

Strada Autogării   x  0,06 

Face legătura dintre 
Str. N. Bălcescu DN 

12B- Str. Vasile 
Alecsandri 

Strada Ștefan cel Mare     x   0,59 
De la intersecția Str. 
Nicolae Bălcescu DN 
12B până în DN 12B 

Strada Valeriu Filimon     x   0,18 

De la Str. Ștefan cel 
Mare, intrarea spre 

Gradinița Mărunțica 
–ieșire Str. Ștefan cel 

Mare 

Strada actor Petre 
Mircea Marin 
Cimponieru 

  x  0,17 
De la Str. Nicolae 
Iorga–ieșire Str. 
Ștefan cel Mare 

Strada Nicolae Iorga   x  0,08 

Intersecție Str. 
Ștefan cel Mare 
către proprietăți 

private 

Strada Nemira     x   0,98 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 
DN12B  - pod Piață – 
până la intersecția cu 
Str. Nicoale Bălcescu 

pod beton intrare 
pârtie 

Aleea Pârtiei     x   0,17 
De la Str. Nemira 

spre blocuri 

Strada Eroilor     x   0,07 
Din Str. Nemira – 

până la proprietăți 
private 

Strada Stadionului     x   0,25 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 
DN 12B la intersecția 

cu Str. Nemira 

Strada Pârâul Sasu   x  0,12 
De la str. Nicolae 

Bălcescu DN12B – 
până la Ocol Silvic 

Strada Pârâul Ignat     x   0,08 

De la intersecția cu 
Nicolae Bălcescu 

DB12B la proprietăți 
private 

Strada Cristal   x  0,28 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B spre 
proprietăți private 
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Strada Sabinelor   x  0,20 
Intersecție cu Str. 
Cristal (stânga si 

dreapta) 

Strada Subșurii   x  0,14 

De la str. Nicolae 
Bălcescu DN12B – 
până la proprietăți 

private 

Strada Izvorului     x   0,15 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Balcescu 

DN 12B spre limita 
intravilan 

Strada Pârâul Pietri   x  0,25 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Balcescu 
DN 12Bla intersecția 

cu Str. Izvorului 

Strada Prelungirea 
Izvorului 

  x  0,12 

De la intersecția cu 
str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B pâna la 
proprietăți private 

Strada Păltiniș     x   0,19 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 
DN 12B către Pârâul 

Slănic 

Strada Alexandru 
Vârnav Liteanu 

  x  0,45 
De la intersecția cu 
Str. Păltiniș pâna la 
proprietăți private 

Strada Mesteacănului     x   0,25 

De la intersectia cu 
Str. Alexandru 

Vârnav Liteanu către 
Vila Păltiniș 

Strada dr. ing. 
Constantin Popa 

  x  0.07 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B pâna la 
proprietăți private 

Strada Montana   x  0.06 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B pâna la 
proprietăți private 

Strada Sticlăriei   x  0.14 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B pâna la 
proprietăți private 

Strada Primăverii      x   0,40 
De la intersecția cu 

Str. Sticlăriei la 
proprietăți private 

Strada ing. Vasile 
Cazacu 

    x   0,52 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

Dn 12B la limita 
intravilan nord 
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Str. Stroiu   x  0,57 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B la limita 
intravilan sud 

Strada Verde   x  0,18 
De la intersecția cu 
Str. Stroiu până la 
Stația de Epurare 

Strada Prundului   x  0,38 
De la intersecția cu 
Str. Stroiu până la 
proprietăți private  

Strada Sărăriei     x   0,61 

De la intersecția cu 
Str. Nicolae Bălcescu 

DN 12B la limita 
intravilan nord 

Strada Pârâul 
Tudorache 

    x   0,29 

De la intersecția cu 
DN 12B la proprietăți 
private vest la limita 

intravilanului 

Strada Fântânii     x   0,09 
De la intersecția cu 
Str. Sărăriei până la 
proprietăți private 

Strada Colinei     x   0,11 

De la intersectia cu 
Str. 1Mai DN 12B 

până la proprietăți 
private 

Strada Magnoliei   x  0,08 

De la intersecția cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

spre N până la 
proprietăți private 

Strada Bolovanul   x   

De la intersecția cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

până la Mânăstirea 
Ștefan cel Mare 

Strada Sălciilor     x   0,10 

De la intersecția cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

spre spre sud limita 
intravilan 

Strada Florilor     x   0,28 
de la intersectia cu 
DN 12B spre limita 

intravilan sud 

Pârâul Rece   x  0,25 

De la intersecția cu 
Str. 1 Mai DN 12B 
până la proprietăți 
private limita sud 

intravilan 

Strada Aluniș     x   0.26 

de la intersectia cu 1 
Mai DN 12B până la 

intersecția cu Str. 
Pârâul Rece 

Strada Garofiței   x  0,10 
De la intersecția cu 
Str. Aluniș până la 
proprietăți private 
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Strada Zorilor     x   0,54 

de la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

spre limita intravilan 
nord 

Strada Cimpului   x  0,09 
De la intersecția cu 
Str.Zorilor până la 
proprietăți private  

Strada Nuferilor     x   0,70 

De la intersecția cu 
Str. Zorilor până la 
intersecția cu Str. 

Păcii 

Strada Păcii     x   0,83 

De la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

pana la limita 
intravilan nord, la 
Str. Pârâul Săratu 

Strada Pârâul Săratu   x  0,67 
De la intersecția cu 

Str. Păcii pana la 
proprietate privată 

Strada Frunzei    x  0,15 
De la intersectia cu 

Str. Păcii pana la 
proprietate privată 

Strada Salcâmilor   x  0,09 
De la intersectia cu 

Str. Păcii pana la 
proprietate privată 

Strada Constantin 
Brâncuși 

  x  0,24 
de la intersectia cu 

Str. Păcii pana la 
propr. privată 

Strada Tineretului   x  0,13 
De la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

pînă la Str. Fragilor 

Strada Fragilor   x  0,12 

De la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 
pana la proprietăți 

private 

Strada Socului   x  0,23 

de la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 
pana la proprietăți 

private 

Strada Crângului     x   0,20 

de la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

pana la limita 
intravilan sud 

Strada Fundaturii     x   0,63 

De la intersectia cu 
Str.  Păcii până la 

intersecția cu 
str.Libertății 

Strada Serelor     x   0,12 
De la intersectia cu 
Str. Fundăturii până 

la izlaz Chetriș 

Strada Chetriș   x  0,67 
De la intersectia cu 
Str. Fundăturii până 
la proprietăți private 

Strada Cerdac   x  0,04 
De la intersectia cu 
Str. Fundăturii până 
la proprietăți private 
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Strada Afinelor   x   
De la intersectia cu 
Str. Fundăturii până 

la Izlaz Chetriș 

Strada Sondei   x  0,32 

De la Str. 1 Mai DN 
12 B, intrarea spre 

propr. private –ieșire 
Str. 1 Mai 

Strada Mica   x  0,04 

De la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 

până la propr. 
private 

Strada Libertății     x   1,04 
De la Str. Fundaturii 

pana la intersectia cu 
1 Mai DN 12B 

Strada Pârâul Rape   x  0,23 
De la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 
până lzlaz Pașcu 

Strada Ciușmea   x  0,12 
De la intersectia cu 
Str. 1 Mai DN 12B 
spre Ocolul Silvic 

Strada Zânelor   x  0,18 
De la intersectia cu 
Dtr. 1 Mai DN 12B 

până la Izlaz Saghin 

Strada Arieșului   x  0,28 

De la intersectia cu 
Str. 1Mai DN 12B 

până la limita 
intravilan est 

Strada Crinului     x   0,12 
De la intersectia cu 

Str. Arieșului până la 
proprietăți private 

Strada Norilor      x   0,12 

De la intersecția cu 
Str. Cireșoaia DN 
12B până la izlaz 

Muncelu  

Strada Speranței     x   0,19 

De la Str. Cireșoaia, 
DN12 B intrarea spre 
propr. private –ieșire 

Str. Cireșoaia 

Strada Muncel     x   0,10 

De la intersectia cu 
Str. Cireșoaia DN 

12B până la 
proprietăți private 

Strada Morii     x   0,14 
De la intersecția cu 

Str. Ciresoaia până la 
proprietăți private 

Strada Curburii   x  0,10 

De la intersectia cu 
Str. Ciresoaia DN 

12B până la 
proprietăți private 

Strada Cumpăna   x  0.17 

De la intersecția cu 
Str. Cireșoaia DN 

12B până la 
proprietăți private 
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Strada Bradului     x   0,47 

De la intersectia cu 
Str. Cireșoaia DN 

12B pana la Ocolul 
Silvic 

Strada Providenței   x  0,11 
Din Str. Bradului 

până la propr. 
private 

Strada Poienii   x  0,45 
Din Str. Bradului 

până la propr. 
private 

Strada Cariera de 
Piatră  

  x  0,13 
Din Str. Poienii spre 

Izlaz Cireșoaia 

Strada Cornișa   x  0,10 
Din Str. Poienii până 

la propr. private 

Strada Teilor     x   0,52 

De la intersectia cu 
Str. Bradului până la 
Str. Soldat Ștefan M.  

Șilochi 

Strada Baciului   x  0,36 
De la intersecția cu 
Str. Teilor până la 

str. Poienii 

Strada soldat Ștefan 
M. Șilochi 

  x  0,24 
Din str. Bradului 

până la iețirea spre 
Izlaz Cireșoaia 

Strada Lalelelor     x   0,16 

De la intersectia cu 
Str. Ciresoaia DN 

12B pănă la Școala 
nr.2 Cireșoaia 

Strada Școlii    

x 

  0,24 

De la intersectia cu 
Str. Ciresoaia DN 

12B până la 
proprietăți private 

Strada Surpăturii   x  0,08  

De la intersecția cu 
Str. Ciresoaia DN 

12B până la 
proprietăți private 

Strada Pârâul Birtea   x  0,10 

Din DN 12B 
Str.Cireșoaia - până 
la iesire spre pârâu 

Birtea 

Strada Merilor     x   0,30 

De la intersecția cu 
Str. Ciresoaia pana la 

proprietati 
particulare 

Strada Vișunului   x  0,08 
Din Dtr. Merilor până 
la proprietăți private 

Strada Cireșului   x  0.12 
Din Str. Merilor până 

la propr. private 
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Strada Nucului     x   0,37 
De la intersecția cu 
Str. Merilor pana la 

Cimitir Cireșoaia 

Strada Bisericii     x   0.18 

Din Str.Merilor - 
până in DN 12B str. 

Cireșoaia 

Strada Iasomiei   x  0,17 

De la intersectia cu 
Str. Ciresoaia DN12B 

până la proprietăți 
private 

Strada Liliacului     x   0,06 
De la intersecia cu 

Str. Ciresoaia până la 
proprietăți private 

Strada Prieteniei     x   0,25 

De la intersectia cu 
Str. Ciresoaia DN 

12B până la 
proprietăți private 

Strada Pârâul Bejan   x  0,09 
De la intersectia cu 
Str. Prieteniei până 

la proprietăți private 

Strada ing. Anton 
Ababei 

  x  0,24 
Din DN 12B 

Str.Cireșoaia - până 
la Parc 9 Cerdac 

Strada Măgurii     x   0,36 

Intrare DN 12 B Str. 
Cireșoaia – de la Str. 

Ing. Anton Ababei 
până la ieșira spre 

Izlaz Auru 

Strada Zefirului     x   0,28 

Din DN 12B 
Str.Cireșoaia - până 

la ieșira spre Izalz 
Piciorul Porcului 

Strada Orizontului   x  0,13 
Din str. Zefirului - 
până la proprietăți 

private 

Strada Muntelui   x  0,80 

Din DN 12B Str. 
Cireșoaia - până la 

ieșira spre Izlaz 
Piciorul Porcului 

Strada Oituz     x   0,22 
De la intersectia cu 

Str. Muntelui până la 
proprietăți private 

Strada Laurilor   x  0,16 
Din DN 12B Str. 

Cireșoaia – până la 
proprietăți private 
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Strada Trandafirilor     x   0,16 

De la intersectia cu 
Str. Ciresoaia până la 

Str. Intrarea 
Cireșoaia 

Strada Intrarea 
Ciresoaia 

  x  0,64 

De la intersectia cu 
Str. Ciresoaia DN 
12B pana la propr. 

private 

SALVAREA, 
PROTEJAREA ȘI 

PUNEREA ÎN 
VALOARE A 

MONUMENTELOR, 
ANSAMBLURILOR ȘI 
SITURILOR ISTORICE 

            

Fosta Primarie – Slanic 
Moldova                             

- BC-II-m-B-00900 - 
    x     

Strada Vasile 
Alecsandri, nr. 2 

 Cazinou                                         
- BC-II-m-A-00901 -     

x 1000 
  

Strada Vasile 
Alecsandri, nr. 3 

Izvoru 1 - Placă 
memorială  

BC-IV-m-A-00942   
x  

 
Parc Izvoare 

 

Totalitatea obiecvelor de utilitate publică au fost preluate din inventarul de obiective de utilitate 

publică al UAT-ului Slănic Moldova.  
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CAPITOLUL 4 - CONCLUZII ȘI MĂSURI 
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În urma analizei situației juridice a teritoriului orașului Slănic Moldova, se poate 

observa faptul că terenurile proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice ocupă 

suprafața cea mai mare, acestea reprezentând 65,47% din totalul suprafeței UAT –ului. 

 

Fig.5 – Ponderea terenurilor în funție de tipul de proprietate: proprietate publică, proprietate 

privată de interes local și proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, la nivelul U.A.T. Slănic 

Moldova. 

 
                        Sursă:  Suprafețe măsurate conform Reambulare Topografică varianta 2020 

 

 

De asemenea proprietatea privată de interes local, deținută de primăria orașului 

Slănic Moldova, este formată în mare parte din terenurile destinate caselor de vacanta, 

locuinte sau inchirieri terenuri. Aceste terenuri prezintă un  potențial mare de dezvoltare a 

unor activități prin investiții integrate menite să îmbunătățească nivelul economic al 

orașului, oferind noi locuri de muncă și servicii, devenind astfel motoare catalizatoare la 

nivel local. 

 

 

  

 

 

 

 

 


