
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

Proiect
HOTARARE

privind inchiriereo unui spa(iu siluol ih slr. Ing. Seralim Lungu, nr. 1, cdtre
Oryahizalio UNPR nrgu Neaml

Consil iul Local al oratului Tirgu Neaml. judelul Neaml;
Avand in vedere cererea inregistra6 la Primll ia oraSului Tg. Neaml sub nr. 16102 din

17.10.2014 prin care Uniuned Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizafia Tirgu Neamt
solicita inchirierea spaliului din str. lng. Seral' lm Lungu. nr. I penlru desfiqurarea activiteii partiduluii

In temeiul prevederilor art.2l din Legea nr. i34 din l7 iulie 2006 privind finantarea activitdfi i
partidelor politice ti a campaniilor electorale, republicatd. cu modificdrile ti completdrile ulterioare.
coroborat cu prevederile OUG nr.40/1999 privind protecfia chiria;i lor gi stabil irea chiriei pentru
spali i le cu destinafie de Iocuinle- cu modificdrile gi completdrile ulrerioare;

Analizand Expunerea de motive inaintate de Primarul oragului Tirgu Neam! $i Raportul de
specialitate al Serviciul Urbanism si arrenajarea teritoriului din cadrul Primiriei oraiului Tg. Neaml
ambele inregistrate sub nf.2865 din 11.02.2015;

in temeiul prevederilor arr. 36 alin. 2, l i t. c). alin. 5, l i t. b- art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a
administralieipublice locale republicata, cu modiflcarile i i  complet5rile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. l. Se aprobe inchirierea spaliului in suprafafa de 27.7 mp, siluat in str. lng. Serafim Lungu.
nr. l. identif icat prin planul de situalie - anexa nr. I la prezenta holArere. penlru sediul Organizatiei
Tirgu Neamt a UniuniiNationale pentru Progresul Romaniei, pe o perioada de 2 ani, cu posibil i tate de
plelungire prin act aditional ;

Art.2. Preful inchirie.i i  - chiriei pentru spaliul menfionat la art. I este de 52,35 lei/ luna,
conform Fitei de calcul, urmand ca pre(ul sb se majoreze anual cu indicele de infla1ie.

Art. 3. Se imputemicegte primarul oraqului. Vasil icd Harpa, sd semneze in numele qi pentru
Consil iul Local contractul de inchiriere l i protocolul de predare - primire.

Art.4. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriuluidin cadrul Primariei ofagului Tirgu Neaml
va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari.

Art.5. Secretarul ora$ului Tirgu Neamt va asiguI" publicitatea $i comunicarea prezentei hotareri
instituli i lor Si persoanelor interesate. prin Compartimentul Administfalie Public, Locali.

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI TIRGU NEAMT

lnit iator,
Primarul ora$irlf lTirgu Neaml

""'of,u*nru Avizat !egali tate,
Seltetar,

jr. Laura Ffena Mafrei


