
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

 PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor de inchiriere a  unor spatii  din incinta  Casei Culturii “Ion 
Creanga”  Tirgu Neamt, pe categorii de activitati  

 
         Avand in vedere adresa nr.20629/16.11.2016 inaintata de Casa Culturii ,,Ion 
Creanga” Tirgu Neamt,  prin care se  solicita  stabilirea unor tarife pentru inchirierea 
spatiilor din incinta Casei Culturi ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt; 
        In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt nr. 
66/29.02.2016 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt; 
        Luand act de prevederile Ordinului nr. 471/25.09.1990 pentru aprobarea Normelor 
cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice si distractive 
la care se percep tarife de intrare ; 
        Tinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic-Contencios, Administratie Locala si al 
Serviciului UAT,  inregistrate sub numarul 20643 din 16.11.2016 ; 
          În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” , art.36 alin.6, lit 
‘’a’’, pc.4 şi ale art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba tarifele în vederea închirierii unor spatii din incinta  Casei  Culturii ,,Ion 
Creanga”  Tirgu Neamt , conform Anexei la prezenta. 
 Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 1 din HCL nr. 
123/30.06.2014. 
Art.3. Contractele de inchiriere  pentru spatiile mentionate in anexa, se incheie intre 
Orasul Tirgu Neamt si locatar. 
Art.4. Casa Culturii ,,Ion Creanga” Tirgu Neamt va lua toate masurile necesare pentru 
indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 
 Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie  locala.   
  
   
           Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
 
            Primar,                                                                                       Secretar, 
     Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
 



 
                                       
           str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 

E-mail: juridic@primariatgneamt.ro 
 

Nr. 20643 din 16.11.2016    
 
 

                
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
privind aprobarea tarifelor de inchiriere a  unor spatii  din incinta  Casei Culturii “Ion 

Creanga”  Tirgu Neamt, pe categorii de activitati 
 
 

         
 
 
         Avand in vedere adresa nr.20629/16.11.2016 inaintata de Casa Culturii 
,,Ion Creanga” Tirgu Neamt,  prin care se  solicita  stabilirea unor tarife 
pentru inchirierea spatiilor din incinta Casei Culturi ,,Ion Creanga” Tirgu 
Neamt; 
        In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
         În baza dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c”, art.36 
alin.6, lit. ‘’a’’, pc.4  şi ale art.45 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
        In vederea constituirii de noi resurse financiare, propun aprobarea 
proiectului de hotărâre în forma initială.  
  
  
                                                             P R I M A R, 
                                                            Harpa Vasilică 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TRERITORIULUI 
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS , ADMINITRATIE LOCALA  
 Nr 20643 din 16.11.2016  

 
                                                                                                          APROB, 
                                                                                                           Primar, 

                                                                                                         Harpa Vasilică 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea tarifelor de inchiriere a  unor spatii  din incinta  Casei Culturii “Ion 

Creanga”  Tirgu Neamt, pe categorii de activitati  
 
         Avand in vedere adresa nr.20629/16.11.2016 inaintata de Casa Culturii 
,,Ion Creanga” Tirgu Neamt,  prin care se  solicita  stabilirea unor tarife 
pentru inchirierea spatiilor din incinta Casei Culturi ,,Ion Creanga” Tirgu 
Neamt. Tarifele de închiriere a unor spatii din incinta Casei Culturii ,,Ion 
Creanga” Tirgu Neamt sunt propuse in  anexa atasata proiectului de 
hotarare.  
        In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt 
nr. 66/29.02.2016 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt; 
       Tinand cont de Ordinul nr. 471/25.09.1990 pentru aprobarea Normelor 
cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice 
si distractive la care se percep tarife de intrare ; 
         În baza dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c”, art.36 
alin.6, lit. ‘’a’’, pc.4  şi ale art.45 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
           Administrator public, 
                 Geanina Fedeleş 
 
 
                  Serviciul UAT                                             SERVICIUL JURIDIC 
                 SEF SERVICIU,                                                     Intocmit,               
                    Ing.Rusu Ion                                                Vasiliu Sofica Maria                           
 
 
  



                                                                                                              ANEXA LA HCL NR. 
CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 
NR.                                                                              

PROPUNERI 
TARIFE INCHIRIERI SPAŢII APARŢINÂND CASEI CULTURII „ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 

 
 
 

Tarif / Sala care se inchiriaza Nr. 
crt. 

 
Categoria de activitate  Sala de spectacole 

(187 mp) 
(sala mare – 305 locuri) 

Sala de 
conferinţe(40mp) 

(Salonul 
Eminescu - 50 

locuri) 

Sala de expoziţii 
(63mp) 

(sala mică: 
80 -100 locuri) 

Salonul “Ion 
Creangă”(51mp) 

40 – 50 locuri 

1. spectacole organizate de agentii de 
impresariat care stabilesc valoarea 
biletelor de intrare la spectacol  
inregistrate la Srviciul Taxe si Impozite 
Locale Tg.Neamţ 

15-25% din încasări, in 
funcţie de valoarea şi 
numărul biletelor 
vândute 

          -                 -                - 

2. spectacole organizate de unitatile de 
invatamant preuniversitar şi/sau  
O.N.G-uri: 
- fără încasări 

 
- gratis 

          -                  -                  - 

3. Instituţii culturale de stat 
- cu încasări 

 
Până la 15% 

   

4. activitati de divertisment (cu exceptia 
celor de caritate) 

- vara: - 100 lei/ora 
-iarna- 200 lei/ora 

-vara – 50 lei/ora 
-iarna- 100 
lei/ora 

-vara-50 lei/ora 
-iarna-100 lei/ora 

-vara-50 lei/ora 
-iarna-100 lei/ora 



5. instruiri si consfatuiri -gratis 
 

gratis -gratis 
 

gratis 

6. Expozitii (fără vânzare) - - gratis - gratis 
7.  Lansare de carte gratis gratis gratis - gratis 
8. Cursuri de calificare - -vara:100 lei/ora 

-iarna:200 
lei/ora 

-vara:100 lei/ora 
-iarna:200 lei/ora 

--vara:100 lei/ora 
-iarna:200 lei/ora 

9. Manifestari politice -vara:200 lei/ora  
-iarna:300 lei/ora  

-vara: 100 lei/ora 
-iarna: 150 
lei/ora 

-vara:100 lei/ora 
-iarna:150 lei/ora 

-vara: 100 lei/ora 
-iarna:150 lei/ora 

10. Activitati de promovare/reclama de 
produse si servicii 

-vara:200 lei/ora 
-iarna: 300 lei/ora 

-vara:100 lei/ora 
-iarna:200 
lei/ora 

-vara:150 lei/ora 
-iarna:200 lei/ora 

-vara:150 lei/ora 
-iarna:200 lei/ora 

11. Balul Bobocilor 800 lei                -                    -                   - 

12. Activităţi caritabile gratis gratis gratis gratis 

13. Taxa cununii civile 100 lei                   -                         -                       - 

14. Cursuri diverse ( dans sportiv, dans de 
societate, pentru copii şi adulţi etc.) 

- 20 lei/ ora 20 lei/ora 20 lei/ora 

 
 

- Pentru o perioada mai mare de 2 luni, se acorda o reducere de până 10%. 

 
DIRECTOR, 

Dr.ing.MIHAILESCU MARGARETA 
 


