
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

HOTARARE
privind actualizarea contractelor de inchiriere qi concesiune aflate in derulare

ca urmare a efectu[rii mlsurdtorilor cadastrale a acestor terenuri

Consiliul local al comunei TarcIu, judeful Neam{;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, republicatd, privind administralia publica locald,cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
urmare areferatului nr. 8.670120.10.2017 al compartimentului impozite gi taxe locale din cadrulaparatului de specialitate al primarului prin care r. proprn" emiterea ,n.i hotarari de consiliu local caresd se aprobe actualizarea contractelor de inchiriei. qi o. concesiune aflate in derulare ca urmare aefectudrii mdsurdtorilor cadastrale pentru terenurile inchiriate sau concesionate;
Anahzdnd expunerea de motive a viceprimarului comunei qi proiectul dL hotdrAre anexat;
intrucdt este necesar a se pune in acord situafia de fapt cu cea de drept;
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local:+Intemeiularl.36alin.(1),alin.(2),_lit,.,,e',,alin.(5), !it.,,b,'qialeart.45alin.crj iiriir.-i:yainLegea administraliei publice locale m. 21 5 12001, republicatd,

HOTARAgTE:

Art' I Se aprobd actualizatea tuturor contractelor de inchiriere gi contractelor de concesiune aflatein derulare in cea ce priveqte suprafafa qi categoria terenului cate a fost inchiriatd sau
concesionatd, conform datelor care rezultd din schifele cadastrale ale terenurilor care fac
obiectul inchirierii sau concesiunii respective.

Art' 2 (1) Prin grija compartimentului impozite qi taxe locale se va proceda la recalcularea chiriei
sau redevenfei datorate de cdtre titularul contractului de inchiriere sau concesiune inbaza
actului normativ sau individual carc a stat la baza stabilirii acestora:
(2) Nota de calcul impreund cu schila cadastrald a terenului inchiriat sau concesionat vor fi
transmise titularului contractului de inchiriere sau concesiune impreund cu o notificare prin
care acesta este inqtiinlatcd,,intermen de 30 dezile de laprimirea acestora, este obligat sa
se prezinte la Prim[ria comunei Tarcdu in vederea actualizdrircontractului de inchiriere sau
conce s iune sub s ancliun ea rczilier ii co ntractului.

Art' 3 Secretarul comunei va aduce la cunoqtinld publicd prezenta hotdrdre prin afigaj la sediulprimdriei qi o va comunica primarului comunei, Instituliei Prefectului judelului Neam!,
precum gi autoritdlilor sau persoanelor interesate.

C ontr as emne az d p en.tru I e gal it ate,
secretar comund Gheorghe ruNCU

Nr. 6$ din 24 noiembrie20tT

Numdr consilieri locali tnfuncyie t3
Hotdrdrea a fost adoptatd ln gedinla ordinqrda Consiliului local al comunei l-arcdu
cu un numf,r de l3 voturi pentru, 0 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 13 consilieri prezenti
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