
ROMÂNIA 
JUDEŢUL   NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU- NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea  nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând 

domeniului public/privat al orașului Târgu-Neamt, precum  și a taxei de intervenție pe 
domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamt  pentru anul  2020 

 
          Consiliul  Local  al  oraşului  Târgu - Neamţ ; 
           In temeiul prevederilor art.3 alin 1 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.197/1997, “prin autonomie locala se 
intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si 
de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a 
treburilor publice”; 
           In conformitate cu art.108 alin (b) și (c), art.129 alin.6 lit.(a) si (b), alin.4 lit.c, art 307 alin (1) 
si (2), art .333, art. 362 alin (1) si (3)  ale OUG nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
ale art. 15 si 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; 

Văzând Referatul de aprobare inregistrat sub nr.13264 din 19.09.2019, inaintat de Primarul 
orasului Târgu- Neamt – dl Harpa Vasilică si Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea  nivelului chiriilor si al redeventelor pentru 
imobilele apartinand domeniului public/privat al orasului Târgu- Neamt, precum și a taxei de 
interventie pe domeniul public/privat pentru anul 2020 ; 
            Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin( 1). lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ .                                                    
 

HOTĂRĂŞTE 
  
Art.1.Se aprobă nivelul chiriilor si al redeventelor pentru imobilele apartinand domeniului 
public/privat al orasului Târgu -Neamt, precum  si a taxei de interventie pe domeniul public/privat 
pentru anul 2020 ,conform Anexei nr.1 la prezenta ;  
Art. 2. Taxa de interventie pe domeniul public/privat al orasului Târgu-Neamt  pentru anul 2020 se 
va indexa cu indicele de inflatie stabilit de INS, conform Anexei nr.2 la prezenta; 
Art.  3. Se abrogă la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCL  nr. 251 din 21.11.2018. 
Art. 4. Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Târgu-  
Neamţ  vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  
hotărâri . 
Art. 5.  Secretarul general oraşului Târgu - Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
 
                        Iniţiator ,                                                       Avizat legalitate, 
                        Primar ,                                            Secretar general UAT Târgu-Neamt, 
                  Vasilică Harpa                                                   jr.Sabin Isabela 


