
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea  unui spatiu ,  prin închiriere  , apartinand domeniului privat al orasului Tirgu 

Neamt, situat in B-dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter,   
ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000  

 
          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere prevederile: 

-art. 4, din Legea 213/1998 privind  bunurile proprietate publica cu modificările şi 
completările ulterioare 

-   art.49 din Ordonanta nr.26/2000, actualizata, cu privire la asociatii si fundatii 
-  art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
-  HCL  224/25.11.2015 privind aprobarea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 

2015 
- HCL 29/2014 privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice constituite in 

temeiul Ordonantei 26/2000 pentru atribuirea unui spatiu. 
Luând act de Expunerea de motive nr. 8120 din  21.04.2016 , înaintată de Primarul 

oraşului Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism din cadrul 
Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 

Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
 În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’,art. 36 alin.(5) lit.,a,ale art.45 alin(1) şi 
(3), ale art. 115 alin(1),lit b si art 123 alin (1) si (2), din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale republicata; 
                                                           HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se aprobă atribuirea, prin închiriere, a unui spatiu in suprafata de 78,32 mp, apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter, în 
vederea desfasurarii activitatilor de consiliere si terapie pentru copii si adulti cu dizabilitati,  
înscrise în lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu, conform anexei 1 la prezenta. 
Art. 2 . Evaluarea solicitarilor se va realiza in conformitate cu prevederile HCL 
nr.29/27.02.2014; 
 Art. 3 . Comisia  de evaluare a solicitarile este cea constituita prin HCL NR.28/27.02.2014, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
Art. 4  . Preţul  de  inchiriere  este  de 2 lei/mp/luna. 
Art.5 . (1) Durata închirierii este de 5 ani, începând de la data încheierii contractului; 

(2) Contractul de închiriere poate fi prelungit, prin acordul părţilor, prin act aditional, 
doar o data pe o perioada cel mult egala cu jumatate din perioada initiala de inchiriere; 
Art. 6  . Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze Contractul de inchiriere în 
numele si pentru Consiliul Local. 
Art 7 .  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  
Neamţ  şi  Biroul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art. 8.   Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
 
 
                        Ini ţiator ,                                             Avizat legalitate, 
                         Primar,                                                Secretar  oras, 
                  Vasilică Harpa                                     jr.Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 



ORAŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CADA STRU 
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRI VAT 
Nr.  8120din   21.04.2016 
 
                   APROB, 

Primar, 
      Vasilică Harpa 

 
                                                  

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea  unui spatiu ,  prin închiriere  , apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter,   
ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000  

 
Potrivit art. 136 alin (5) din Constituţie, bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 

condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice 
sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică.  

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, la art.123, se refera, de asemenea, la 
posibilitatea inchirierii bunurilor ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau 
judetean, prin hotarare a consiliilor locale sau judetene, respectiv, a Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti, inchirierea urmand sa se faca prin licitatie publica. 

Potrivit dispoziţiilor art.49 alin.1 lit.(a) din Ordonanţa nr.26/2000, actualizată, cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, „ (1)Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele 
juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: 
a)punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în 
condiţiile legii;” 

Astfel, potrivit prevederilor alin.2 al art.49 din actul sus-amintit  
 (2)Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea 
imobilelor prevăzute la alin. (1). Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de 
evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile folosite. Autorităţile au obligaţia de a face publice 
aceste proceduri înainte de utilizarea lor. 
 Asociaţiile şi fundaţiile, reglementate prin O.G. nr. 26/2000, sunt persoane juridice de 
drept privat fără scop patrimonial. Precizăm că, potrivit legii, unele asociaţii şi fundaţii pot 
dobândi un statut special, care presupune unele facilit ăţi, prin recunoaşterea lor ca fiind de 
„utilitate publică”.  
 Reţinând considerentele mai sus expuse supunem spre analiză şi dezbatere 
deliberativului local proiectul de hotărâre privind atribuirea  unui spatiu,  apartinand domeniului 
privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul  22 decembrie, Bl.M15,  ONG-urilor constituite în 
baza OG 26/2000 în următoarele condiţii: 

- atribuirea, prin închiriere, a unui spatiu in suprafata de 78,32 mp, apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in  B-dul  22 decembrie, Bl.M15, în vederea 
desfasurarii activitatilor de consiliere si terapie pentru copii si adulti cu dizabilitati evaluate şi 
înscrise în lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu. 

- Evaluarea solicitarilor se va realiza in conformitate cu prevederile HCL 
nr.29/27.02.2014; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Preţul  de  inchiriere  este  de 2 lei/mp/luna. 
- Durata închirierii este de 5 ani, începând de la data încheierii contractului, acesta 

putând fi prelungit, prin acordul părţilor, prin act aditional, doar o data pe o perioada cel mult 
egala cu jumatate din perioada initiala de inchiriere 
 
 

Şef Serviciu UAT, 
Ing. Rusu Ion 

 
 

                        
 
 

Compartiment  Planificare si  Dezvoltare Locala, 
Insp. Amihailesei Daniel 

 
 
 

                                                                      Întocmit, 
                   Serviciul Juridic,               Ing. Ciocoiu Camelia 
               Jr. Iftode Oana Maria 
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Nr. 8120 din 21.04.2016      
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea  unui spatiu ,  prin închiriere  , apartinand domeniului 
privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter,   

ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000  
 
 

Potrivit dispoziţiilor art.49 alin.1 lit.(a) din Ordonanţa nr.26/2000, actualizată, cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, „ (1)Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele 
juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: 
a)punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în 
condiţiile legii;” 

Astfel, potrivit prevederilor alin.2 al art.49 din actul sus-amintit  (2)Autorităţile 
administraţiei publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute 
la alin. (1). Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în 
mod explicit criteriile folosite. Autorităţile au obligaţia de a face publice aceste proceduri 
înainte de utilizarea lor. 
 Precizăm faptul că aceste proceduri au fost elaborate şi supuse dezbaterii publice de către 
Serviciul Relaţii publice din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, pe site-ul autorităţii locale, 
fiind elaborată şi HCL nr.29/2014 privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice 
constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000, actualizată, în vederea înscrierii pe lista de 
priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu 
 

 Văzând aceste dispoziţii legale, precum şi solicitările de atribuire a unor imobile 
formulate de către persoane juridice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000, propunem 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea  unui spatiu,  apartinand domeniului privat al 
orasului Tirgu Neamt, situat in  B-dul  22 decembrie, Bl.M15, în vederea desfasurarii activitatilor 
de consiliere si terapie pentru copii si adulti cu dizabilitati evaluate şi înscrise în lista de 
priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu, ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000 
 
 
 

Iniţiator,                                                                                                                                          

PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 




