
              
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU -  NEAMŢ 

 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind închirierea unui spaţiu  în suprafata de 29,22  mp,  situat in imobilul din str. ing. 
Serafim Lungu nr.1, apartinand domeniului privat al orasului Târgu - Neamt, către 
Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor – Organizatia  ALDE  Târgu - Neamt 

  
 

Consiliul Local al oraşului Târgu 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 Târgu Neamţ sub nr. 
1660 din 04.02.2019 a domnului Baltatescu Vasile, presedinte  Organizatia ALDE Târgu - Neamt 

Analizând Expunerea de motive nr. 2473 din 18.02.2019  înaintată de Primarul oraşului Târgu - 
Neamţ şi Raportul de specialitate nr.2474 din 18.02.2019 al Serviciul Urbanism si Amenajarea teritoriului 
din cadrul Primăriei oraşului Târgu -  Neamţ . 

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 29,22 mp din imobilul situat pe str. ing. 
Serafim Lungu  nr.1, apartinand domeniului privat al orasului Târgu - Neamt, Partidului Alianta 
Liberalilor si Democratilor – Organizatia  ALDE  Targu – Neamt,  pe o perioada de 1 an cu 
posibilitate de prelungire prin act aditional ; 

Art. 2. Preţul  chiriei pentru spaţiul menţionat la art. 1 este de  55,23 lei/lună, , conform Fişei de 
calcul, urmând ca acesta să se majoreze anual cu indicele de inflaţie, - anexa nr 1 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 Târgu - 
Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Târgu - Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 

 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               jr. Sabin Isabela 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU - NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR.  2473 din 18.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La Proiectul de Hotarare 

 
privind închirierea unui spaţiu  în suprafata de 29,22  mp,  situat in imobilul din str. ing. 

Serafim Lungu nr.1, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, către 
Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor – Organizatia ALDE Târgu - Neamt 

 
 

 Prin adresa nr. 1660 din 04.02.2019, Organizatia ALDE – Târgu - Neamt, solicită 
închirierea spaţiului în suprafaţă de 29,22 mp, situat în imobilul din  str. ing. Serafim 
Lungu nr.1, judetul Neamt, in vederea desfasurarii activitatii politice a partidului. 

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;   

Suma incasata din inchirierea bunului imobil proprietate a  Orasului Târgu Neamt 
se fac venit la bugetul local. 
        Prin urmare supun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ, 
proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ                                     APROB, 
Compartiment Administrarea Domeniului  Public si Privat                          PRIMAR, 
NR. 2474 din 18.02.2019                                                                                   HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la Proiectul de Hotărâre 

 
privind închirierea unui spaţiu  în suprafata de 29,22  mp,  situat in imobilul din str. ing. 

Serafim Lungu nr.1, apartinand domeniului privat al orasului Târgu Neamt, către 
Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - Organizatia ALDE Târgu – Neamt 

 
 

Urmare a  Expunerii de motive a Domnului  Primar  nr. 2473 din 18.02.2019 prin  
care  se  dispune  inceperea  demersurilor  legale  privind închirierea spaţiului în 
suprafaţă de 29,22 mp, situat în imobilul din  str. ing. Serafim Lungu nr.1, judetul 
Neamt,  Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor – Organizatia ALDE Târgu – 
Neamt. 

Tinand cont  de Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.334/2006 privind  finantarea  activitatii partidelor politice  si a campaniilor electorale  
art.21, alin.1 „autoritatile administratiei publice centrale si locale pot asigura spatii 

pentru sediile centrale  si locale ale partidelor politice, precum  si terenurile aferentela 

cererea motivata a acestora”, coroborat cu prevederile OUG nr. 40/1999 privind 
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Prin adresa nr. 1660 din 04.02.2019 Organizatia ALDE – Târgu - Neamt, solicită 
închirierea spaţiului în suprafaţă de 29,22mp, situat în imobilul din  str. ing. Serafim 
Lungu nr.1, judetul Neamt, in vederea desfasurarii activitatii politice a partidului, 
propunem: 
-inchirierea spatiului  in suprafata de 29,22 mp, situat in imobilul din Str. Serafim 
Lungu  nr.1, judetul Neamt, spatiul apartinand domeniului privat al orasului Târgu – 
Neamt pe durata de 1 an cu posibiltatea prelungirii si cu respectarea urmatoarelor 
conditii: 

- sa achite chiria  la termenele stabilite 
- sa comunice orice modificare intervenita in statutul sau juridic sau 

in datele de identificare , in termen de 10 zile de la data modificarii 
- sa intrebuinteze spatiul inchiriat ca un bun proprietar 
- sa pastreze destinatia spatiului  
- sa comunice anticipat  cu cel putin 30 de zile  intentia de renuntare 

la contract 
- sa suporte cheltuielile referitoare la utilitati 



- nerespectarea conditiilor de mai sus atrage incetarea drptului de 
folosinta. 

 
Preţul chiriei pentru spaţiul menţionat este de 55,23 lei/lună, urmând ca valoarea să 

fie majorată anul cu indicele de inflaţie corespunzător. 
Solutia de mai sus este reglementata de: 

- Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  

- Art.36, alin.2 lit. c) „ atributii privind gestionarea domeniului public 
si privat al orasului” 

- Art.45, alin.3” hotararile privind patrimoniul se adopta  cu votul a 
doua treimi din numarul total al consilierilor in functie” 

- Art.115, alin.1, lit.b) „ consiliul local adopta hotarari” 
- Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.334/2006 privind  finantarea  activitatii partidelor politice  si a 
campaniilor electorale  art.21, alin.1 „autoritatile administartiei 

publice centrale si locale pot asigura spatii pentru sediile centrale  

si locale ale partidelor politice, precum  si terenurile aferentela 

cererea motivata a acestora”,  coroborat cu prevederile OUG nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţie de locuinţe, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 
         Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind închirierea unui spaţiu  în suprafata de 29,22  mp,  
situat in imobilul din str. ing. Serafim Lungu nr.1, apartinand domeniului privat 
al orasului Târgu - Neamt, către Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor -  
Organizatia  ALDE Târgu – Neamt 
 
 

Sef Serviciu UAT, 
Ing. Rusu Ion 

 
 

 Compartiment  
Administrarea domeniului public si privat 

Insp. Geanina State 
 
 

Compartiment Peisagistica 
Insp. Iustina Miltiade 

 
 

Viza  
  Serviciu juridic, 



Suprafaţa Tarif Suma
mp lei/mp col.2 x col.3 

1 Suprafaţa locuibilă plătită cu tariful de bază 29.22 0.84 24.54

2

Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la 

suprafaţa locuibilă a camerelor situate la subsol sau în 

mansarde aliate direct sub acoperiş

3

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la 

suprafaţa locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţie de 

apă, canal, electricitate sau numai de unele dintre 

acestea

29.22 0.08 2.45

4

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la 

suprafaţa locuibilă a locuinţei construită din materiale 

inferioare ca: paianţa

5 TOTAL II (rândurile 1-2-3-4) 22.09

6

Dependinţele locuinţei (bucătărie, cămară, camerei de 

baie, debara, oficiu, vestibul, culoar, verandă, chicinetă, 

antreu, tindă,  WC)

7
Alte dependinţe ale locuinţei (terasă, pivniţă, boxă, 

logia, spăşătorie, uscătorie

8 Suprafaţa garajelor

9
Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, 

cramă şi altele asemenea

10
Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor 

din mediul rural

11
Suprafaţa curţilor şi grădinilor aferente suprafeţelor 

locative

12 TOTAL III (rândurile 6+7+8+9+10+11) 0.00
13 TOTAL IV (rândurile 5+12) 22.09
14 Majorare conform art. 26. alin 2 din OG nr. 40/1999 22.09 2.50 55.23

15 Venitul mediu net familie

16 Venitul mediu net pe membrii familie

17 Salariu mediu net pe economie

18
Se încadrează în prevederile art. 31 alin.2 (15-25% din 

venitul mediu net pe familie)

19 TOTAL CHIRIE LUNARĂ LEI 55.23

insp. Geanina State

Anexa la H.C.L. nr …………………..

Întocmit, 

Nr. 
Crt

Elementele componente pentru calculul chiriei

FIŞĂ DE CALCUL
pentru stabilirea chiriei lunare


