
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 

 
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea chiriilor pentru anul 2019 
 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 
şedinţa de ordinară din data de 31 ianuarie 2019ț; 
 Examinând Raportul de specialitate al doamnei Acozmulesei Maria – inspector 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țibucani, județul Neamț, 
înregistrat sub nr.  165 din 11.01.2019; 
 Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Legea privind  proprietatea 
publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. c) 
din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Luând act de avizul comisiei de specialitate; 
 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea privind administrația 
publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă chiriile aferente contractelor de închiriere pentru anul 2019 
pentru următoarele obiective situate pe raza comunei Țibucani, județul Neamț, după 
cum urmează: 

a) Baia comunală = 1,46 lei/m²/lună; 
b) Spațiu Club Țibucani = 8,58 lei/m²/lună. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului comunei și 

a Serviciului Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

 
Art.3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților 

și persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
instituției. 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                      SECRETARUL COMUNEI, 

RUSU IOAN                          J U R I S T                     
                                     AMBROSĂ COCA 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
Nr. 7 
Adoptată în ședința  ordinară din data de 31 ianuarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri 
în funcţie 
Redactat și Procesat C. Ambrosă 
31.01.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 

 
 



 


