ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 233 /2018
privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfăşurare
a comerŃului din cadrul pieŃelor şi târgurilor din Municipiul Orăştie
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.221/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.12920/10.09.2018, raportul Serviciului AdministraŃia PieŃelor nr.12922/10.09.2018 şi
raportul de avizare al comisiei economice;
În baza prevederilor art.484 şi 486, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.15 din H.G nr.348/2004 privind exercitarea
comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenŃa
decizională în administraŃia publică, republicată, ale art.36, alin.(4), lit.c şi art.45, alin.(2) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Stabileşte taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfăşurare a
comerŃului din cadrul pieŃelor şi târgurilor din Municipiul Orăştie, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Persoanele interesate pot depune contestaŃie împotriva acestei hotărâri în termen
de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia la Primăria municipiului Orăştie conform art.30
din Legea nr.273/2006 a finanŃelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi Serviciul
AdministraŃia PieŃelor Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei economice;
- Serviciului AdministraŃia PieŃelor.
Orăştie, 27.09.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 septembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (12 prezenŃi).
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Anexă
la HCL nr. 233 /2018

Nivelul taxelor speciale pentru utilizarea temporară
a locurilor publice de desfăşurare a comerţului din cadrul pieţelor şi târgurilor din
Municipiul Orăştie

a) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice din pieţele şi târgurile Municipiului Orăştie:
1. Pentru folosirea platourilor, meselor şi tarabelor:
 pentru platouri
: 5 lei / mp / zi
 pentru mese descoperite : 5 lei / mp / zi
 pentru mese acoperite
: 5 lei / mp / zi
2. Pentru folosirea meselor şi vitrinelor din spaţiile închise(hala) ale pieţei:
 pentru mese :
7 lei / mp / zi
 vitrină lapte şi produse lactate:
10 lei / mp / zi
 vitrină carne şi produse din carne: 10 lei / mp / zi
3. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea unei activităţi
autorizate pe cont propriu : 5 lei / mp / zi
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie : 5 lei / mp / zi
5. Pentru ocuparea platourilor cu obiecte vechi : 5 lei / mp / zi
6.Pentru desfacere carne:
 carne ovina inclusiv miel : 10 lei / cap oaie, miel
7. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării de produse agricole ( grâu, porumb, orzoaica, etc.):
 ocupare de platou
: 5 lei / mp / zi
 vânzare din autoturism
: 5 lei / mp / zi
 vânzare din autoturism de teren, autocamioane , remorci : 5 lei / mp / zi
8. Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:
 bovină, bubalină, cabalină:
10 lei / animal
 porci pana la 6 luni (purcei):
5 lei / animal
 porci peste 6 luni:
7 lei / animal
 caprine si bovine adulte:
5 lei / animal
 vitei pana la 3 luni :
5 lei / animal
 animale mici şi păsări:
1 leu / animal / pasare
 pui de o zi:
0,5 lei / pui

9. Pentru intrarea în târgul de animale cu mijloace de transport(căruţe, maşini, etc.):  5 lei
10. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare:
 biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, etc. : 5 lei / bucata
 alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică, inclusiv remorci de orice fel: 10 lei / bucata
b) Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice, altele decât
cele prevăzute la litera a) , precum şi suprafeţele în faţa magazinelor sau atelierelor de prestări
servicii :
 pentru vânzarea de produse sau prestări servicii diverse :
5 lei / mp / zi
 pentru depozitarea de diverse materiale :
5 lei / mp / zi
 pentru amplasare automat de cafea sau alte produse de automat; 100 lei / luna /automat
c) În pieţele şi târgurile din Municipiul Orăştie :
 închiriere de halate şi cântare: 6 lei / zi
 închiriere cântar electronic:
10 lei/ zi
 închiriere abator :
100 lei / persoana / zi
 închiriere mese pentru:
 Producători particulari :
120 lei / mp / lună
 Societăţi comerciale, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate:
200 lei / mp / lună
 închirierea spaţiilor comerciale din Piaţa ,,La Berze,,:
450 lei / lună.
 închiriere vitrină lapte şi produse lactate:
200 lei / lună
 închiriere spaţiu carne şi produse din carne:
450 lei / lună

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

