
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind închirierea unui spaţiu  în suprafata de 26  mp  situat in imobilul din  B-dul Stefan cel 

Mare, nr.48 ( biroul nr 10 ), apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, către 
Birou Parlamentar Deputat Andrusca Danut  

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile art.39, si art. 40 alin (1) din Legea nr.96/21.04.2006 privind statutul 

deputatilor si senatorilor, republicata; cererea înregistrată la Primăria oraşului Tg. Neamţ sub nr. 
22356 din 19.12.2016 a domnului deputat Andrusca Danut  ; 

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. 485 din 11.01.2017; 

In temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.334 din 17.07.2006 privind finantarea partidelor 
politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu  
prevederile OUG  nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea  chiriei  pentru spatiile cu 
destinatie de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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 unui spatiu in suprafata de 26 mp din imobilul situat pe B-dul 

Stefan cel Mare, nr.48 (biroul nr. 10– primaria veche), apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt,  pentru desfasurarea activitatii Biroului Parlamentar Deputat – Andrusca Danut, identificat 
prin planul de situaţie – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pe o perioada de 4 (patru) ani cu posibilitate 
de prelungire prin act aditional ; 

Art. 2. Preţul  chiriei pentru spaţiul menţionat la art. 1 este de  47,51 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. 
Nr. 18 
din 31.01.2017 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: B^rsan Ciprian Valeriu 

                                                                                                                                                 
Contrasemnează, 

                                                                                                   Secretar oraş, 
                                                                                                            Jr. Laura Elena Maftei 
  
Total consilieri locali 19 
Prezenţi   19 
Pentru     19 
Împotrivă 
Abţineri 
 


