
PROIECT DE  HOT

privind   aprobarea  nivelului chiriilor 
domeniului public/privat al ora

domeniul public/privat al ora

 

       Consiliul  Local  al  oraşului  Târgu 

       Având în vedere temeiurile juridice,  respectiv 

a) Art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) 
României republicată;

b) Art. 3 și art. 4 din Cartea European
la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.197/1

c) Art. 7 alin. (2), art. 555 alin (2), art. 879 alin (2) 
Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și complet

d) Art. 23 pct B lit. g) din legea cadastrului 
republicat, cu modifică

e) Legea nr. 52/2003 privind transparen

În temeiul prevederilor art. 3 alin (1) din Cartea European
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.197/1997
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 prop
populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice”;

 În conformitate cu art 108 alin (b) si (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 
Codul Administrativ; ale art. 15 si 17 din  Legea nr.50/
lucrărilor de construcții, cu modi
Legea nr.273/2006 privind finanț
decizională în administrația publica, ale Legii nr. 544/2001 p
informațiile de interes public cu modific
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR._____ 

aprobarea  nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele apar
lic/privat al orașului Târgu- Neamț , precum  și a taxei de interven

domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamț  pentru anul  2023

şului  Târgu - Neamţ ; 

Având în vedere temeiurile juridice,  respectiv prevederile: 

Art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin (1) și alin (2) din Constitu
României republicată; 

i art. 4 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptata la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.197/1997; 
Art. 7 alin. (2), art. 555 alin (2), art. 879 alin (2) și alin (5) și art. 880 alin (1) din 
Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

i completările ulterioare; 
Art. 23 pct B lit. g) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7.1996, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public

În temeiul prevederilor art. 3 alin (1) din Cartea Europeană a Autonomiei L
doptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.197/1997

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”; 

n conformitate cu art 108 alin (b) si (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 execut

ii, cu modificările și completările ulterioare, ale art 28, alin (3) din 
țele publice locale,  ale Legii nr.52/2003 privind transparen

ia publica, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
de interes public cu modificările și completarile ulterioare- informarea nr. 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

REPARTIZAT LA :

Comisiile Consiliului local nr. : 

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului:

Administrarea Domeniului Public si Privat

Data depunere avize/rapoarte

 

Primar,                    Secretar general UAT,

  Harpa Vasilică                       Jr. Sabin Isabela
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REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

iei/Serviciului/Compartimentului: 

Administrarea Domeniului Public si Privat 

Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

Primar,                    Secretar general UAT, 

                       Jr. Sabin Isabela 



14130/26.10.2021; ale art 861 alin 3, art 871 alin 1, art 1777 si art 1780 din Legea 
nr.287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;       

Avand in vedere adresa  Institutului National de  Statistica Neamt, inregistrata la 
institutia noastra cu nr.11815/17.08.2022; 

            Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 14548 din 29.09.2022, 
înaintat de Primarul orașului Târgu- Neamț – dl Harpa Vasilica și raportul de specialitate al 
Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 1459 din 29.09.2022 propune aprobarea  
nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând domeniului public/privat al 
orașului Târgu- Neamț , precum  și a taxei de intervenție pe domeniul public/privat pentru 
anul 2023 ; 

Având în vedere  avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c), alin (6) lit. a), ale  art. 139 alin (3) lit. g), 
ale  art. 196 alin( 1). lit (a) și ale art. 349-353 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ;                                                    

                CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ, 

  adoptă prezenta hotărâre:  

Art.1. Se aprobă nivelul chiriilor si al redeventelor pentru imobilele apartinand domeniului 
public/privat al orașului Târgu –Neamț  pentru anul 2023 ,conform Anexei nr.1 la prezenta;  

Art.2. Se aproba Taxa de intervenție pe domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamț 
pentru anul 2023 ,conform Anexei nr.2 la prezenta; 

Art.3.  Se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 272 din 25.11.2021. 

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. Prezenta hotărâre se comunica, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al orașului, în termenul prevazut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, 
prefectului județului Neamț, se depune în format electronic, pe pagina de internet 
www.primariatarguneamt.ro, în subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului 
Local”. 

                       Iniţiator ,                                             Avizat legalitate, 

                        Primar ,                                    Secretar general  oras Târgu-Neamt, 

                  Vasilică Harpa                                           Jr.Sabin Isabela 

 

 

Tehnoredactat, Insp. Geanina State                                                Viza CFP 


