
ROMANIA 
JUDEŢUL   NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind   aprobarea  tarifelor de inchiriere/concesiune teren/spatii  si a taxei aviz de  spargere strazi, 

apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016 
 

                Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
                In conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata si actualizata; ale Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, ale 
art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare,ale art 28, alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,  ale 
Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, ale Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informatiile de interes public cu modificari si completari ulterioare,              
              Vazand expunerea de motive inregistrata sub nr  20289/08.10.2015, inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si amenajarea Teritoriului; 
               Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
 În temeiul prevederilor art.36,alin.(1), alin (2) lit.,,c‘’,alin (4) lit.,,c‘’, alin (5) lit.,,a’’si ,, b‘’, 
ale art.45 alin (2),lit ,,c’’,  art. 23 alin(1) si art 115, alin (1), lit ,, b’’ din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale republicata ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
  
Art. 1.   Se aprobă tarifele de inchiriere/concesiune pentru teren/spatii, apartinand domeniului public si 
privat al orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2016 ,conform Anexei nr.1 la prezenta ;  
Art. 2. Taxa aviz de spargere strazi pentru anul 2016 se va reactualiza in functie de indicele de inflatie 
,conform Anexei nr.2 la prezenta; 
Art.  3.  Se abroga la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCL  nr. 271/18.12.2014. 
Art. 4.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  Neamţ  
vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  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 Locală 
 
Nr. 224 

din 25.11.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Turluianu Daniel Ni]\ 

                            Contrasemneaz\,  

                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti            19  
        Pentru                19        
        Împotrivă                          
       Abtineri                        
 


