
 
R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
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; Hotararea Consiliului Local 
al Orasului Tirgu Neamt nr. 66/29.02.2016 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt; 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 ; 
        Luand act de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
        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(2) 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.   
 
Nr. 248 

din 29.11.2016 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: B\l]\tescu Vasile 

 

                         Contrasemneaz\,  

                  Secretar oras, 

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


