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EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
privind   aprobarea  nivelului chiriilor si al redeventelor pentru imobilele apartinand 

domeniului public/privat al orasului Tirgu Neamt , precum  si a taxei aviz de  spargere strazi 
pentru anul  2019 

 
          
  Avand in vedere art.36 alin (2) lit ,,b’’ si ,,c’’, alin (5) lit ,,a’’ si ,,b’’ din Legea administratiei publice 
locale republicata nr.215/2001, prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 213/1998 
privind bunurile proprietate publica, ale art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art 28, alin (3) din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale,  ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu 
modificari si completari ulterioare  si ale art 861 alin 3, art 871 alin 1, art.1777 si art.1780 din Legea 
nr.287/2009 privind codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;             
     Prin prezentul Proiect de Hotarare urmeaza a se supune analizei si aprobarii Consiliului Local, 
nivelul chiriilor si al redeventelor pentru imobilele apartinand domeniului public/privat al orasului 
Tirgu Neamt , precum  si a taxei aviz de  spargere strazi pentru anul  2019. 
           Aceste propuneri sunt detaliate in anexa nr.1, si 2 la proiectul de hotarare. 
     Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare, potrivit prevederilor Legii nr.52/2003 
privind transparenta decizionala, pe tot parcursul elaborarii si aprobarii proiectelor de acte normative. 
     Informarea publicului a fost facut prin intermediul site-ului Primariei orasului Tirgu Neamt si prin 
mass-media. 
      Prin anuntul de informare si consultare publica s-a avut in vedere aducerea la cunostinta cetatenilor 
a nivelului chiriilor si al redeventelor pentru imobilele apartinand domeniului public/privat al orasului 
Tirgu Neamt , precum  si a taxei aviz de  spargere strazi pentru anul  2019. 
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PRIMAR, 
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