
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind reactualizarea unor taxe la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ 

 
     Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
     Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia şi ale Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale; 
     Văzând Expunerea de motive  înregistrată sub nr. 27339/11.12.2009 înaintată de 

Primarul  oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului; 

     Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate. 
    În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. c) şi ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr.215/ 

2001 a administraţiei publice locale; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
                                        
      Art.1Reactualizarea taxelor de concesiune şi închiriere pentru terenurile aparţinând 

domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ, conform Anexei nr.1 la prezenta, parte 
integrantă a acesteia. 

     Art.2 Reactualizarea taxei aviz spargere străzi conform Anexei nr. 2 la prezenta, parte 
integrantă a acesteia. 

     Art.3 Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei va lua toate 
măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

     Art.4 Taxele prevazute in anexe se vor aplica incepand cu 01.01.2010 
     Art.5 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr. 158 
din 18.12.2009 

 
Presedinte de sedinta, 

Consilier: Aciocarlanoaiei Aurel 
 
 

                         Contrasemneaza,  
           Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               ANEXA  nr. 1 
                                                                                            la HCL   nr. 158  din  18.12.2009 
 
 
 
                                       TAXA DE CONCESIONARE / ÎNCHIRIERE 

pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat în funcţie                                                                                                                                                       
de obiectul de activitate pentru anul 2010 

 
 
 

a). pe domeniul privat                     Lei /mp / an 
 

Magazin mixt 55,0 
Magazin agroalimentar 40,0 
Patiserii/ gogoşerii 55,0 
Alimentaţie publică 110,0 
Jocuri mecanice 120,0 
Prestări servicii 30,0 
Spaţii producţie 20,0 
Garaje + magazii 6,0 
Teren neproductiv 3,0 

b) pe domeniul public Lei /mp / lună 
 

Închirieri temporare pentru terasele din faţa 
magazinelor şi restaurantelor utilizate de agenţii 
economici în perioada mai- septembrie 

20,0 

Închirieri temporare, minim 3 luni…..           2,5 lei / mp /zi 
 Închiriere temporară 1,2,..5 zile 
cu diferite ocazii:1-8 Martie, Zilele cetăţii, Zilele 
oraşului,Zilele Creangăetc 

10 lei / mp /zi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 



                                                                                        Anexa nr. 2 
                                                                                   La HCL  nr. 158 din  18.12.2009 
 
 
                                 TAXĂ  AVIZ  SPARGERE  STRĂZI 
 
Taxă aviz spargere străzi începînd cu 01.01.2010 : 
 
     Aceste taxe sunt diferenţiate în funcţie de gradul de modernizare al străzilor şi de 
suprafaţa afectată : 
 
  

Străzi nemodernizate Lungimea afectată de 
săpături cu lăţimea de 
0,5m 

(ml) 

Valoare taxă persoane 
fizice 

(RON) 

Valoare taxă persoane 
juridice    (RON) 

1 -3 20,00 40,00 
3 -5 40,00 80,00 

peste 5 12 pentru fiecare ml 24 pentru fiecare ml 
 
 

Străzi modernizate Lungimea afectată de 
săpături cu lăţimea de 
0,5m 

(ml) 

Valoare taxă persoane 
fizice 

(RON) 

Valoare taxă persoane 
juridice    (RON) 

1 -3 40,00 80,00 
3 -5 80,00 160,00 

peste 5 20 pentru fiecare ml 40 pentru fiecare ml 
 
 
     Nerespectarea avizului de spargere prevăzut în HCL se sancţionează cu amendă de la 

500 RON la 1500 RON (persoane fizice, respectiv juridice). 
     Execuţia lucrărilor în carosabil fără aviz se sancţionează cu amendă de la 1000 RON la 

2500  RON (persoane fizice, respectiv juridice). 
     Pentru străzile modernizate se impune obligativitatea suportării costului reparaţiei străzii 

de către persoana fizică sau juridică. Această taxă va fi stabilită şi urmărită de către serviciul  
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 

 
 
 
 
 
      
 
  


