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PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.13878 din 08.10.2018     
                 
                                                                                                   APROB, 

Primar, 
     Vasilică Harpa 

                                                  
RAPORT   DE   SPECIALITATE 

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 
 
         Urmare a  expunerii de motive a Domnului  Primar  nr.13880/08.10.2018 se supune spre 
aprobare si analiza Consiliului Local propunerile privind 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 la raportul de specialitate. 
          Chiriile si redeventele pentru anul 2019, pentru toate bunurile imobile, apartinand 
domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt  ,sunt propuse a fi majorate conform anexei 
1 la proiectul de hotarare. 
          Taxa aviz spargere strazi se va majora cu 15 % la valoarea stabilita pentru anul 2018, 
conform anexei 2 la proiectul de hotarare. 
         Pentru contractele de concesiune directa  incheiate pana la 31.12.2018, redeventele pentru 
anul 2019 vor fi majorate prin act aditional, conform anexei 1 la proiectul de hotarare. 
        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 proprietate publica a  orasului” si lit  ,,b’’ – 
“hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata 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  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, conform anexei nr.1 si 2 la proiectul de hotarare. 
       -Fata  de  cele  prezentate  va  rugam  sa  analizati  si  sa  dispuneti  . 
            

Şef Serviciu UAT, 
Ing. Rusu Ion 

 
 

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

 
                                                                         

                      Sef  Serviciul Juridic,                        Comp.Adm.Domeniului Public si Privat,                   
                           Jr.Iftode Oana Maria                                                    Ing. Ciocoiu Camelia 


