
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ  
 

HOTĂRÂRE 
Privind stabilirea  taxelor de concesiune [i închiriere  la nivelul  ora[ului   Tîrgu 

Neamţ pentru anul 2014 
 
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            Având în vedere prevederile art.3 alin.(1) [i alin.(4), art.4, art.14 [i art.16 
alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public\ [i regimul juridic al 
acesteia; art.5 alin.(1) lit.a, art. 16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit. b [i e, art. 67 alin.(1) 
lit.c [i art. 68 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale; art.4 
alin.(2) din OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate public\; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal [i OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur\ fiscal\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 
            Văzând Expunerea de motive  înregistrată sub nr. 16129  din 25.10.2013  
înaintată de Primarul  ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul de specialitate al Serviciului 
Urbanism [i amenajarea teritoriului;  
             Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate. 
             În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c, alin.(4) lit.c, alin.(5) lit. a 
[i b, ale art. 45 alin. 2 lit.c [i art.123 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei 
publice locale republicată; 
                                                  HOTĂRĂŞTE:     
 
          Art.1. Se aprobă stabilirea  taxelor de concesiune [i închiriere a terenurilor 
aparţinând domeniului public [i privat al ora[ului Tîrgu Neamţ pentru anul 2014 
conform Anexei nr.1 la prezenta, parte integrantă a acesteia. 
          Art. 2. Reactualizarea taxei aviz spargere străzi pentru anul 2014 conform 
Anexei nr.2 la prezenta , parte integrantă a acesteia. 
           Art. 3. Serviciul Urbanism [i amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei va 
lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.4 Secretarul ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor [i persoanelor interesate    
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