
 
ROMÂNIA  

JUDEŢ UL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind închirierea unui spaţiu situat în B-dul Stefan cel Mare, nr.48, către 
Partidul Miscarea Populara Neamţ 

  
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere cererea înregistrată la Primăria oraşului Tg. Neamţ sub nr. 12340 din 

08.06.2015 prin care Partidul Miscarea Populara Neamţ  solicită închirierea spaţiului din B-dul 
Stefan cel Mare, nr.48  (biroul nr. 10 – primaria veche) pentru desfăşurarea activităţii partidului; 

În  temeiul prevederilor art. 26, alin (2) din Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile OUG nr. 40/1999 privind protecţia chir iaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ 
ambele înregistrate sub nr. 17334 din  18.08.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c), alin. 5, lit. b,  art. 45 alin. (3) din Legea nr.  215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.  Se aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 26 mp, situat în B-dul Stefan cel M are, 

nr.48 ,(biroul nr. 10 – primaria veche), identificat prin planul de situaţie – anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre, pentru sediul Organizatiei Tirgu Neamt a Partidului Miscarea Populara, pe o perioada de 2 
ani, cu posibilitate de prelungire prin act aditional ; 

  
Art. 2. Preţul  chiriei pentru spaţiul menţionat la art. 1 este de  40,20 lei/lună, conform Fişei de 

calcul, urmând ca acesta să se majoreze anual cu indicele de inflaţie, - anexa nr 2 la prezenta.. 
 
Art. 3.  Se împuterniceşte primarul oraşului Tirgu Neamt să semneze în numele şi pentru 

Consiliul Local contractul de închiriere şi protocolul de predare – primire. 
 
Art. 4. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 

va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art. 5.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 

 
Iniţiator, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR.  17334 din 18.08.2015  
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Proiectul de Hotarâre 

privind închirierea unui spaţiu situat în B-dul Stefan cel Mare, nr.48, către 
Partidul Miscarea Populara Neamţ 

 

 
 Prin adresa nr. 12340 din 18.08.2015, Partidul Miscarea Populara Neamt 

reprezentat prin presedinte dl Dulama Laurentiu,  solicită închir ierea spaţiului în 
suprafaţă de 26 mp, situat în B-dul Stefan cel Mare, nr.48, pentru desfăşurarea activităţii 
partidului. 

Conform  art. 26, alin.2 din Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor polit ice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  autorităţile administraţiei publice locale asigură cu prioritate, în 
termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spaţii pentru sediile centrale ş i locale ale 
partidelor politice. 
       Suma incasata din inchirierea bunului imobil proprietate a  Orasului Tirgu 
Neamt se fac venit la bugetul local. 
        Prin urmare supun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, 
proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 APROB, 
Compartiment Domeniu Public si Privat                  PRIMAR, 
NR. 17334/ 18.08.2015                                                            HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la Proiectul de Hotărâre 

privind închirierea unui spaţiu situat în B-dul Stefan cel Mare, nr.48, către 
Partidul Miscarea Populara Neamţ 

 
 
 

Prin adresa nr. 12340 din 08.06.2015, Partidul M iscarea Populara Neamt reprezentat prin 
presedinte Dulama Laurentiu,   solicită închirierea spaţiului în suprafaţă de 26 mp, situat în B-dul 
Stefan cel Mare, nr.48, pentru desfăşurarea activităţii partidului. 

Această solicitare a fost făcută în  temeiul prevederile art. 26, alin (2) din Legea nr. 334 din 17 
iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile OUG nr. 40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Preţul chiriei pentru spaţiul menţionat este de 40,20 lei/lună, conform Fişei de calcul anexată,  
urmând ca valoarea să fie majorată anul cu indicele de inflaţie corespunzător. 

De asemenea Partidul M iscarea Populara Neamt va suporta şi cheltuielile aferente utilităţilor şi a 
impozitului pe clădire. 
         Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind închir ierea unui spaţiu situat în în B-dul Stefan cel M are, nr.48, către Partidul 
M iscarea Populara Neamţ 

 
 
 
 
 

Compartiment Administrare Domeniu Public si Privat 
Ing. Ciocoiu Camelia 

 
 


