
PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 17424 din 10.10.2017    
                 
                                                                                                   APROB, 

     Primar, 
        Vasilică Harpa 

                                                  
RAPORT   DE   SPECIALITATE 

privind   aprobarea  tarifelor de inchiriere/concesiune teren/spatii  si a taxei aviz de  
spargere strazi, apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt pentru 

anul 2018 
 

         Urmare a  expunerii de motive a Domnului  Primar  nr. 17424/10.10.2017  prin  care  se 
propun tarifele de inchiriere/concesiune si reactualizare taxa aviz de spargere ,aparţinând 
domeniului public si privat al oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea ;   
        Avand in vedere cele mentionate si in conformitate cu art.36 alin (4) lit ,,c’’ – “atributii 
privind administrarea domeniului public si privat al orasului”, alin (5) lit ,,a’’ – “ hotaraste 
darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor poprietate publica orasului” si 
lit  ,,b’’ – “hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor poprietate private a  
orasului” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, ale art.28, alin (3) -“ sumele 
încasate din concesionarea sau din închirierea unor bunuri aparţinând domeniului public sau 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale”, din  Legea 
273/2006 , ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica si ale Legii nr.544/2001 ,privind liberul acces la informatiile de interes 
public cu modificari si completari ulterioare, propunem aprobarea tarifelor de 
inchiriere/concesiune  si taxa aviz de spargere la nivelul orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2018, 
conform anexei nr.1 si 2 la proiectul de hotarare. 
      Stabilirea tarifelor de inchiriere/concesiune pentru anul 2018 se face prin indexarea tarifelor 
din anul 2017, cu rata anuala de inflatie pentru perioada de referinta august 2016 - august 2017, 
comunicata de Institutul National de Statistica Bucuresti, prin adresa nr.16288/20.09.2017. 
Mentionam  ca sunt introduse pentru anul 2018 tarife noi pentru inchirieri si concesiuni 
spatii/terenuri.  
       -Fata  de  cele  prezentate  va  rugam  sa  analizati  si  sa  dispuneti  . 
  Șef Serviciu UAT, 
                 Ing. Rusu Ion 

Directia Buget-Contabilitate 
Dir.ex.ec.Ecaterina Iosub 

 
 
                                                                         

                      Viza  Serviciul Juridic,                 Comp.Adm.Domeniului Public si Privat,                   
                           Insp.Ciprian Iovoaia                                                    Ing. Ciocoiu Camelia 


