
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ                                                                                 

CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

TÂRGU- NEAMŢ 

 

 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 
privind  aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, 

pentru sediu, de catre persoanele juridice si fizice, constituite in  temeiul Legii nr.14/2003 a partidelor 
politice si Legii nr.96/2006, republicata, privind statutul deputatilor si al senatorilor 

 
Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, întrunit in sedinta______ 

 
Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei, 
republicată; 

b) art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 

c) art. 7 alin. (2), art.555 alin. (2), art.879 alin.(2), si alin.(5) si art.880 alin.(1) din Codul Civil al 
Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

d) art.23 pct B lit .g) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica; 
f) Legea  nr.14/2003 a partidelor politice si a Legii nr.96/2006 repubicata privind  statutul 

deputatilor si al senatorilor; 
g) art.26 alin.(3) din Legea nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a 

campaniilor electorale  si Deciziei nr.684/2005 a Parlamentului European de adoptare aStatutului 
deputatilor in Parlamentul European; 

h) Legea  nr.241/2001 pentru aprobarea OUG nr.40/1999 privind protectia cgiriasilor si stabilirea 
chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte; 

i) Hotararea Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei pe mp practicat 
pentru spatiile cu destinatia de locuinta apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 
administrative – teritoriale ale acestuia; 

j) art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art.50 alin(4), art. 58, art.59, art.61, art.62 si art.70 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

k) art.1 alin.(2), art. 3, art. 9, art. 88, art. 95 alin.(2), art. 96, art. 99, art. 105 alin.(1), art. 129 alin.(1), 
alin.(2) lit.c), art. 286,  art.332-348, art. 139, art.197, art.198 si art. 199 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare; 

l) art.22 alin (2), art.13 alin ( 1 ), art. 15  litera ( e ) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, republicata;  

m) art.27 alin (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;   
n) HCL nr. ____ din data de _________ privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 

urmatoare; 

 

REPARTIZAT LA : 

                                                                                                                             

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3                                                                      

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: 

__________________________________________ 

         Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

  

      Primar,                         Secretar general UAT, 

     Harpa Vasilică                            Jr. Sabin Isabela 

 



Având în vedere : 
a) Referatul de aprobare nr. 4357 din 01.04.2021, inaintat de primarul orasului Targu - Neamt 
b) Raportul de specialitate nr. 4361 din 01.04.2021 al Serviciului Urbanism din cadrul Primariei 

orasului Targu - Neamt 
c) avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 
 

      În temeiul  art. 129 alin (2) lit.”c” alin.(6) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit.”g”, ale art. 196 alin.1 lit. „a”,  
ale art.243  alin.(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
           
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TARGU-NEAMT, intrunit in cea de-a 
_______sedinta ordinara a mandatului 2020 -2024  adopta prezenta Hotarare: 

  
 Art.1  Se aprobă lista de prioritati privind aprobarea de spatii cu alta detinatie decat aceea de locuinta, 
pentru sediu, persoanelor juridice si fizice constituite in temeiul Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a 
Legii nr.96/2006, republicata, privind statutul deputatilor si al senatorilor si deciziei Parlamentului European 
din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputatilor in Parlamentul European, prevazuta in anexa 
nr.1,  care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Contractul de inchiriere a spatiului cu alta destinatie pentru persoana juridicca  prevazuta la art.1 din 
prezenta hotarare va fi incheiat pe o perioada de 4 ani, pentru sediu. 
Art.3. Tariful lunar al chiriei pentru spatiul in suprafata de 39 mp care apartine domeniului privat al orasului 
Targu Neamt, nr. cadastral 56825 – C1,  din str. Serafim Lungu nr.1, este de 115,00 lei/luna, conform fisei 
de calcul, prevazuta in anexa nr.2, care face parte din prezenta hotarare. 
Art. 3.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Targu -  Neamţ  şi  
Serviciul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  
hotărâri . 
Art.4.  Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orasului, 
in termenul prevazut de lege, primarului orasului Targu – Neamt, prefectului judetului Neamt, se depune 
electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro in subeticheta „CONSILIUL LOCAL- Hotarari 
ale Consiliului Local. 

 
                      Iniţiator ,                                                                 Avizat legalitate, 
                        Primar ,                                                               Secretar  general, 
              Vasilică HARPA                                    cons. jr. Isabela SABIN 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnoredactat,                                     
Insp. Geanina STATE                                                         
 
 
 
 
 
 
 Viza CFP, 



PRIMARIA ORAŞULUI TARGU - NEAMŢ 
Compartiment Administrarea Dom. Public si Privat  
Nr.4361 din 01.04.2021                                                                                                

             Aprob, 
              Primar, 

                 Vasilică Harpa 
 
                         
 
 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 

 

privind  aprobarea listei de prioritati  pentru atribuirea de spatii  cu alta 
destinatie decat aceea de locuinta, catre persoanele  juridice si fizice constituite in 

baza Legii nr.14/2003 a partidelor politice  si a Legii nr.96/2006 republicata, 
privind statutul deputatilor si al senatorilor, Deciziei Parlamentului European 
din 28.09.2005 de adoptare a Statutului deputatilor in Parlamentul European 

 

         Potrivit art. 26 din Legea nr. 334/2006, republicata,  privind 
finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale alin(1) 
„Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii 
pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile 
aferente, la cererea motivată a acestora.”, alin(2) „Partidele politice pot 
primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.”, alin(3) 
„Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor 
partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea 
spaţiilor cu destinaţie de locuinţă”. 

De asemenea potrivit art.40 alin.1 din Legea nr.96/2006 rep, privind 
statutul deputaților și al senatorilor “Consiliile judeţene, prefecturile, 
consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti, 
precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 
la solicitarea deputaţilor sau senatorilor, precum şi a Biroului permanent 
al Camerei din care aceştia fac parte, pun la dispoziţia deputaţilor şi 
senatorilor spaţii pentru organizarea şi funcţionarea birourilor 
parlamentare ale acestora”, iar potrivit alin(3) „Consiliile judeţene, 
prefecturile, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi celelalte 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pot pune la dispoziţia 
birourilor parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, în limita 
posibilităţilor, mijloace fixe necesare bunei desfăşurări a activităţii 
birourilor parlamentare, prin împrumut de folosinţă sau închiriere.” 

Pentru punerea in aplicare a prevederilor mai sus precizate, prin 
Hotararea Consililului Local nr, 16/28.01.2021 s-a aprobat criteriile si 
punctajele pentru evaluarea persoanelor fizice  si juridice constituite in 
temeiul  Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, 
privind statutul deputaților și al senatorilor si a Legii nr.96/2006 republicata, 
privind statutul deputatilor si al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 



28.09.2005 de adoptare a Statutului deputatilor in Parlamentul European, in vederea 
inscrierii in listele de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta cdestinatie pentru 
sediyu, precum si aprobarea procedurilor de constituire a dosarelor, de acordare  a 
punctajelor prevazute in hotarare. 

 Avand in vedere prevederile acestei proceduri, facem urmatoarele 
precizari: 

1. Lista de prioritati pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie  decat 
aceea de locuita va fi supusa aprobarii Consiliului local Targu – Neamt si 
va cuprinde persoanele juridice si fizice  ce indeplinesc conditiile si 
criteriile prevazute de HCL nr.16/28.01.2021. 

2. Dupa inregistrarea cerereii si constituirea/completarea dosarului cu 
actele prevazute in HCL nr. 16/28.01.2021, documentele au fost verificate 
din punct de vedere al conformitatii cu prevederile procedurii si analizate 
sub aspectul incidentei prevederilor legale. 

3. Documentele prevazute in Anexa nr.1 la HCL nr.16/28.01.2021, au 
constituit temeiul de baza caruia s-a stabilit daca solicitantul poate 
beneficia   sau de dreptul de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie  decat 
aceea de locuinta. 

4. In cazul in care, ca urmare a verificarii, a rezultat faptul ca nu au 
fost indeplinite criteriile sau nu s-a depus unul din documentele obligatorii 
in forma prevazuta in HCL nr.16/28.01.2021 sau sub forma de inscris sub 
semnatura privata(angajament, declaratie), dosarele nu au fost analizate. 

5. Dupa analizarea documentelor, pentru un solicitant ce a  indeplinit 
conditiile si criteriile prevazute de HCL nr.16/28.01.2021  s-a acordat 
punctajul  aferent. 

6. Calculul punctajului aferent criteriului “vechimea cererii” este 
calculat incepand cu data inregistrarii cererii. 

7. Urmare aplicarii criteriilor mai sus precizate solicitantul a obtinut 
urmatorul punctaj: 
- PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA (USR) dosar 
nr.2184/19.02.2021 – 95,50 puncte 
 Astfel, in baza punctajului final s-a stabilit ordinea solicitantilor cu 
drept de atribuire  a unui spatiu cu alta destinatie  decat aceea de locuinta, 
pentru sediu, prin intocmirea listei de prioritarti cuprinzand denumirea  
solicitantilor, conform Anexei  nr.1 la prezentul Raport, dupa cum 
urmeaza: 
 
Nr.crt. Denumire solicitant Nr./Data dosar Punctaj 

1. Partidul Uniunea Salvati 
Romania (USR) 

2184/19.02.2021 95,50 puncte 

 
In conformitate cu prevederile HCL nr. 16/28.01.2021, lista 

cuprinzand ordinea de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 



locuinta a fost facuta publica, prin afisare la sediul /sit-ul Primariei orasului 
Targu – Neamt, conform notei interne nr.3564/18.03.2021. 

In termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii listei pentru 
atribuirea de spatii cu alta destinatie  decat cea de locuinta, cei intrersati pot 
depune contestatii la Registratura Primariei orasului Targu- Neamt. 
Contestatia va cuprinde expres si lipsit de orice echivoc datele de 
identificare  ale celui care contesta si ale celui contestat, precum si actele si 
faptele contestate. Proba actelor si faptelor contestate sau cea a afirmatiilor 
cade in sarcina celui care contesta. La contestatie se vor anexa toate 
documentele doveditoare in sustinerea acesteia. 

Intrucat in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii nu au fost 
depuse contestatii, lista pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat 
aceea de locuinta nu se modifica si/sau completeaza, drept pentru care sunt 
indeplinite conditiile de oportunitate si legalitate pentru a fi inaintata spre 
aprobare Consiliului Local al orasului Targu- Neamt. 

Dupa aprobarea listei de catre Consiliul Local al orasului Targu 
Neamt, spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta vor fi atrubuite in 
ordinea stabilita prin lista si in functie de disponibilitatiile domeniului 
public/privat al orasului Targu-  Neamt. 

Mentionam, ca la aceasta data Primaria orasului Targu – Neamt are 
disponibil un spatiu in suprafata de 39 mp, situat in str.Serafim Lungu  nr.1, 
spatiu apartinand domeniului privat al orasului Targu – Neamt, cu nr 
cadastral 56825-C1, conform HCL nr.145/30.07.2020. 

Referitor la spatiul susmentionat cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta ce urmeaza a fi atribuit in conformitate cu HCL nr.16/28.01.2021, 
va fi inchiriat pentru o perioada de 4 ani, astfel: 

- Pentru partidele politice  cu respectarea prevederilor Legii 
nr.241/2001 pentru aprobarea OUG nr40/1999 privind protectia 
chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de 
locuinte si H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al 
chiriei(lei/mp) practicat  pentru spatiile cu destinatia de locuinte 
apartinand domeniului public/privat al statului ori al unitatilor 
administrative teritoriale ale acestuia. Temeiul legal este prevazut 
de art 26 alin(3) din Legea nr.334/2006 Rep. privind finantarea 
activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale care 
precizeaza ca:” Inchirierea de catre autoritatile locale a spatiilor 
destinate sediilor partidelor politice urmeaza regimul juridic 
prevazut pentru inchirierea spatiilor cu destinatia de locuinta”. 
Tariful lunar  pentru spatiul in suprafata de 39 mp este de 115 lei, 
conform fisei de calcul, anexata la prezentul raport. 

 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Legea nr.53/1991 

republicata privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si 



deputatilor şi Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor 
politice si a campaniilor electorale, cu Legea  nr.241/2001 pentru aprobarea 
OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea  chiriei  pentru 
spatiile cu destinatia de locuinte, HG nr.310/2007, HCL nr. 16/28.01.2021 
și în temeiul art.1 alin.(2), art.3, art.9, art. 88, art. 95 alin.(2), art. 96, art. 
99, art. 105 alin.(1), art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c), art. 286,  art.332-348, 
art. 139, art.197, art.198 si art. 199 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare, 
propunem Consiliului Local al orasului Targu – Neamt: 

1. Aprobarea listei de prioritati privind atribuirea unui spatiu  cu alta 
destinatie decat  aceea de locuinta, pentru sediu, persoanelor juridice  si 
fizice constituite in temeiul Legii nr.14/2003 a partidelor politice  si a 
criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice şi fizice 
constituite în temeiul  Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii 
nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor în vederea 
înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă 
destinaţie pentru sediu, conform Anexei la prezentul raport.  

2. Contractul de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta pentru persoanele fizice sau juridice prevazute la punctul 1  din 
prezentul raport, in suprafata de 39 mp, apartinad domeniului privat al 
orasului Targu – Neamt, nr. cadastral 56825 –C1- situat in strada Serafim 
Lungu nr.1, va fi incheiat  pe o perioada de 4 ani, pentru sediu, cu tariful 
lunar de 115 lei/ luna. 

Şef Serviciu UAT, 
Ing. Ion RUSU 

 
      
 
                 Director  executiv,                                                                   Serviciul Juridic, 
              Directia Contabilitate,                                                                   Sef Serviciu,                                              
                 Ec. Ecaterina IOSUB                                                        Jr. Oana – Maria IFTODE 
                   
 
 
 
                                                                     Compartiment                                          
                                        Administrarea domeniului public si privat, 
                         inp. Geanina STATE                                

 
Viza CFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FISA CALCUL – tarif lunar 

– spatiul din str. Serafim Lungu  nr.1 – nr. cadastral 56825 – C1 
 

Camera- 39 mp 
 

Calcul tarif  in functie de rata inflatiei anuale, conform OUG 40/1999- art.27, alin.(2), 
modificat de HG 310/2007 

Coef. de inflatie: 2007=1,04%; 2008=1,057%; 2009=1,07%; 2010=1,045% 2011=1,077%;  
2012=1,039%; 2013+2014+2015=1,022%;  

Tarif chirie/luna  
Anul Tarif  baza 

lei/mp 
Coef.inflatie % Tarif actualizat 

lei/mp 
2007 0,84 1,04 0,87 

2008 0,87 1,057 0,92 

2009 0,92 1,07 0,98 

2010 0,98 1,045 1,02 

2011 1,02 1,077 1,1 

2012 1,1 1,039 1,14 

2013 

2014 

2015 

1,14 1,022 1,17 

 
 

Chiria Suprafata Tarif 
lei/mp(2015) 

Tarif  total - 
lei 

camera 39 1,17 45,63 

  Zona A- coef. 2,5 

TOTAL(45,63x2,5)   114,08 lei 

Tarif chirie/luna 2016: 
         Rata inflatiei= -2,29%/an:12 luni= -0,19% luna 
         114,08 lei/luna(tariff chirie in 2015)x(-0,19%/luna)= - 0,22 lei/luna 
          114,08 lei/luna -0,22 lei/luna = 113,86 lei/luna 
Tarif chirie 2017: 
           Rata inflatiei= - 0,1%/an:12 luni =0%/luna 
            113,86 lei(terif chirie 2016) x 0% luna= 0 lei /luna 
             113,86 lei/luna -0 lei/luna = 113,86 lei/luna 
Tarif chirie 2018 
              Rata inflatiei= 2,5%/an:12 luni =0,21%/luna 
            113,86 lei(tarif chirie 2017) x 0,21%/luna =0,24 lei /luna 
             113,86 lei/luna +0,24 lei/luna = 114,10 lei/luna 
Tarif chirie 2019: 
               Rata inflatiei= 4,3%/an:12 luni =0,36%/luna 
            114,10 lei(tarif chirie 2018) x 0,36%/luna = 0,41 lei /luna 
             114,10 lei/luna +0,41 lei/luna = 114,51 lei/luna 
Tarif chirie 2020: 
            Rata inflatiei= 4,1%/an:12 luni =0,34%/luna 
            114,51 lei(tarif chirie 2019) x 0,34%/luna= 0,39 lei /luna 
             114,51 lei/luna +0,39 lei/luna = 114,90 lei/luna 
Tarif chirie 2021: 
                         Rata inflatiei= 1,9%/an:12 luni =0,16%/luna 
            114,90 lei(tarif chirie 2020) x 0,16%/luna = 0,18 lei /luna 
             114,90 lei/luna +0,18 lei/luna = 115,08 lei/luna 
Tarif total chirie : 115,08 lei/ luna ~ 115 lei/luna 
 
 
 



                                                                       ANEXA  
                                                         la  Raportul de specialitate nr._______________ 

  
 
 

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul  Legii nr. 14/2003 a 

partidelor politice şi  a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor 
şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de 

adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European                                                                    
 
 
  
  

Nr. 
crt. 

Denumire solicitant Nr./Dată dosar Punctaj 

(Puncte) 

1 PARTIDUL UNIUNEA SALVATI 
ROMANIA(USR) 

2184/19.02.2021 95,50 

 
 
 
  

             

 
 



                B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200 Targu - Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; 
Fax: 0233/790508                 
                   

Nr. 4357 din 01.04.2021 
REFERAT DE APROBARE 

 
privind  aprobarea listei de prioritati  pentru atribuirea de spatii  cu alta destinatie 
decat aceea de locuinta, catre persoanele  juridice si fizice constituite in baza Legii 
nr.14/2003 a partidelor politice  si a Legii nr.96/2006 republicata, privind statutul 
deputatilor si al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28.09.2005 de 

adoptare a Statutului deputatilor in Parlamentul European 
          
         Potrivit art. 26 din Legea nr. 334/2006, republicata,  privind finantarea activitatii 
partidelor politice si a campaniilor electorale alin(1) „Autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale pot asigura spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile 
aferente, la cererea motivată a acestora.”, alin(2) „Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu 
pe unitate administrativ-teritorială.”, alin(3) „Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor 
destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor cu 
destinaţie de locuinţă”. 

De asemenea potrivit art.40 alin.1 din Legea nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al 
senatorilor “Consiliile judeţene, prefecturile, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de 
judeţ/municipiului Bucureşti, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
locale, la solicitarea deputaţilor sau senatorilor, precum şi a Biroului permanent al Camerei din care 
aceştia fac parte, pun la dispoziţia deputaţilor şi senatorilor spaţii pentru organizarea şi funcţionarea 
birourilor parlamentare ale acestora”, iar potrivit alin(3) „Consiliile judeţene, prefecturile, primarii 
municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
locale pot pune la dispoziţia birourilor parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, în limita 
posibilităţilor, mijloace fixe necesare bunei desfăşurări a activităţii birourilor parlamentare, prin 
împrumut de folosinţă sau închiriere.” 

Pentru punerea in aplicare a prevederilor mai sus precizate, prin Hotararea Consililului Local 
nr, 16/28.01.2021 s-a aprobat criteriile si punctajele pentru evaluarea persoanelor fizice  si juridice 
constituite in temeiul  Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul 
deputaților și al senatorilor si a Legii nr.96/2006 republicata, privind statutul deputatilor si al 
senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28.09.2005 de adoptare a Statutului deputatilor in 
Parlamentul European, in vederea inscrierii in listele de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta 
cdestinatie pentru sediyu, precum si aprobarea procedurilor de constituire a dosarelor, de acordare  a 
punctajelor prevazute in hotarare. 

Conform procedurii, lista de prioritati pentru atribuirea  de spatii cu alta destinatie decat aceea 
de locuinta va fi supusa aprobarii Consiliului Local al orasului Targu- Neamt. 

Potrivit art.108 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, ”Consiliile 
locale si consiliile judetene hotareasc, in conditiile prevazute in partea a V-a a prezentului Cod, ca 
bunurile ce apartin domeniului public sau privat, local sau judetean, dupa caz, sa fie: a)date in 
administrarea institutiilor publice si regiilor autonome din subordinea unitatii administrativ- 
teritoriale care le are in proprietate; b)concesionate; c) inchiriate; d)date in folosinta gratuita 
institutiilor de utilitate publica; e)valorificate prin alte modalitati prevazute de lege;” 

Fata de cele prezentate, este necesar si oportun initierea unui proiect de hotarare privind 
aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pentru 
sediu, catre perspoanele juridice si fizice, constituite in temeiul legii nr.14/2003 a partidelor politice si 
Legii nr.96/2006, republicata, privind statutul deputatilor si al senatorilor, Deciziei Parlamentului 
European din 28.09.2005 de adoptare a Statutului deputatilor in Parlamentul European 
          
 

Iniţiator,                                                                                                                 
PRIMAR, 

Vasilică HARPA 



                                                    ANEXA  NR.1 
                                                             la  H.C.L. nr._______________ 

  
 
 

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  
persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul  Legii nr. 14/2003 a partidelor 

politice şi  a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor 
și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului 

deputaților în Parlamentul European                                                                                          
 
 
  
  

Nr. 
crt. 

Denumire solicitant Nr./Dată dosar Punctaj 

(Puncte) 

1 PARTIDUL UNIUNEA SALVATI 
ROMANIA(USR) 

2184/19.02.2021 95,50 

 
 
 
  

             

 



ANEXA NR.2 
                                                                                                 la H.C.L. nr.___________ 

 
FISA CALCUL – tarif lunar 

– spatiul din str. Serafim Lungu  nr.1 – nr. cadastral 56825 – C1 
 

Camera- 39 mp 
 

Calcul tarif  in functie de rata inflatiei anuale, conform OUG 40/1999- art.27, alin.(2), 
modificat de HG 310/2007 

Coef. de inflatie: 2007=1,04%; 2008=1,057%; 2009=1,07%; 2010=1,045% 2011=1,077%;  
2012=1,039%; 2013+2014+2015=1,022%;  

Tarif chirie/luna  
Anul Tarif  baza 

lei/mp 
Coef.inflatie % Tarif actualizat 

lei/mp 
2007 0,84 1,04 0,87 

2008 0,87 1,057 0,92 

2009 0,92 1,07 0,98 

2010 0,98 1,045 1,02 

2011 1,02 1,077 1,1 

2012 1,1 1,039 1,14 

2013 

2014 

2015 

1,14 1,022 1,17 

 
 

Chiria Suprafata Tarif 
lei/mp(2015) 

Tarif  total - 
lei 

camera 39 1,17 45,63 

  Zona A- coef. 2,5 

TOTAL(45,63x2,5)   114,08 lei 

Tarif chirie/luna 2016: 
         Rata inflatiei= -2,29%/an:12 luni= -0,19% luna 
         114,08 lei/luna(tariff chirie in 2015)x(-0,19%/luna)= - 0,22 lei/luna 
          114,08 lei/luna -0,22 lei/luna = 113,86 lei/luna 
Tarif chirie 2017: 
           Rata inflatiei= - 0,1%/an:12 luni =0%/luna 
            113,86 lei(terif chirie 2016) x 0% luna= 0 lei /luna 
             113,86 lei/luna -0 lei/luna = 113,86 lei/luna 
Tarif chirie 2018 
              Rata inflatiei= 2,5%/an:12 luni =0,21%/luna 
            113,86 lei(tarif chirie 2017) x 0,21%/luna =0,24 lei /luna 
             113,86 lei/luna +0,24 lei/luna = 114,10 lei/luna 
Tarif chirie 2019: 
               Rata inflatiei= 4,3%/an:12 luni =0,36%/luna 
            114,10 lei(tarif chirie 2018) x 0,36%/luna = 0,41 lei /luna 
             114,10 lei/luna +0,41 lei/luna = 114,51 lei/luna 
Tarif chirie 2020: 
            Rata inflatiei= 4,1%/an:12 luni =0,34%/luna 
            114,51 lei(tarif chirie 2019) x 0,34%/luna= 0,39 lei /luna 
             114,51 lei/luna +0,39 lei/luna = 114,90 lei/luna 
Tarif chirie 2021: 
                         Rata inflatiei= 1,9%/an:12 luni =0,16%/luna 
            114,90 lei(tarif chirie 2020) x 0,16%/luna = 0,18 lei /luna 
             114,90 lei/luna +0,18 lei/luna = 115,08 lei/luna 
Tarif total chirie : 115,08 lei/ luna ~ 115 lei/luna 

 














