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privind aprobarea tarifelor pentru contractele de Inchiriere teren/spaçiu din piata 
agroalimentara i târguri i pentru activitàçile autofinantate, 

aplicabile in anul 2014 

Consiliul Local al oraului Comäneti, judetul Bacàu, Intrunit in edinta 
ordinara din data de 17.12.2013; 
Având In vedere: 

- referatul nr.5 1662/12.11.2013 a! d-nei Gäburel Camelia - administrator Piata 
prin care propune aprobarea tarifelor pentru contractele de inchiriere terenlspatiu din 
piata agroalimentara i tâ 
2014; 	

rguri i pentru activitãtile autofinantate, aplicabile in anul 

- expunerea de motive a Primarului orau1ui Comãneti; 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In temeiul art.36, alin.(4), lit.c i al art.45, alin.(2), Iit.c din Legea nr.215/2001 

privind administratia publicà locala, republicata, cu modificarile i completarile 
ulterloare, adopta urmàtoarea 

L 'uiY'7 t,-4-4- 

Art.1 Consiliul Local al orau1ui Comane$i aproba taxele locale pentru 
executarea unor servicii §i folosirea unor spaii i terenuri pe platoul pietii §i in târgul 
sãptAmânal, conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3, care fac parte integrantä din prezenta 
hotArãre. 

Art.2 Se aprobá tarifele pentru activitatea de multiplicare a documentelor 
XEROX pentru anul 2014, conform Anexei nr.4, care face parte integrantä din prezenta. 

Art.3 Se aproba taxele locale pentru vizitarea Muzeului Ghika, conform Anexei 
nr.5, care face parte integranta din prezenta. 

Art.4 Prezenta hotarâre se comunicä Institutiei Prefectului judetu!ui Baeau In 
vederea exercitãrii controlu!ui cu privire la legalitate §i se aduce la cunotinta publica 
prin grija Secretarului orau1ui Comaneti. 

Preedinte de edinfa, ,..r:-:,... 
consilier local #i M .\ 

Nr. 172 	 / 

Contrasemneaza, 
Secretar 

jurist Daniela Chirila 

Din 17.12.2013 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULU! COMANESTI 

Anexa nr.1 
la }LCL nr.172/17.12.2013 

TAXE LOCALE 
pentru folosirea locurilor publice din piefe 0 tãrg i pentru servicii executate, 

aplicabile de Ia data de 01.01.2014 

Nr. Denunilrea servicijior UM Taxa flTaxa crt. 
1 Taxa forfetara pentru folosirea meselor, tarabelor 

2013 I 	2014 

i altor spatii din hala - platoul pietei, târgurilor Lei/mp/zi 4,00 4,00 
säptàmanale (str.T. Viadimirescu, str.Garii) 

2 Taxa pentru ocuparea unui bc in boxa de came: 
- 	pãnA la 50 kg Leilzi 12,50 12,50 
- 	peste 50 kg 21,00 21,00 

3 Taxa pentru ocuparea unui bc In boxa special 
amenajatã pentru comercializarea laptelui i 
produselor din lapte: 

- 	pânAla 10 kg Leilmp/zi 0900 0,00 
- 	peste 10 kg 3,20 3,20 

4 Taxa pentru rezervarea spatiibor ocupate In haba 
pietei, pe platoub pietei (sector legume-fructe, 
produse lactate, sector produse industriale), cäsute Lei/buna 67900 67,00 
i in cebe doua târguri säptamanale (rezervarea flu 

cuprinde taxa forfetara zilnica)  
5 Taxa pentru vânzarea produselor agricole, porci, 

päsäri din autoturisme (In tãrgul de cereabe): 
- autocamioane pãna la 5 to i peste 5 to Leilzi 43,00 43,00 
- ARO cu remorcä, microbuz, autoturism cu 23,00 23,00 
remorcä, remorcã 

6 Taxa pentru Inchiriere cântar In piata i târg Lei/zi 6,00 6900 
7 Taxa pentru folosire grup sanitar in piata i târg Lei/pers. 0,50 0950 

	

Preedinte de ec 	 Contrasemneaza, 

	

consilier local 	 Secretar 

	

teIbi.Ion Popo 
	

jurist Daniela Chirila 

k 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Anexa nr.2 
la HCL nr.172/17.12.2013 

TARIFE 
pentru contractele de Inchiriere a terenurilor din pia{a 
agroalimentara Comanefli, ce se aplicä in anul 2014 

Fer
Nr. 

t. 
Denumirea serviciilor UM Taxa 

 2014 
1 Pentru terenurile Inchiriate pe care sunt 

amplasate constructii provizorii unde se 
comercializeaza came, produse din came, Lei/mp/luna 15,10 
produse alimentare, industriale 	i prestari 
servicii 

Preedinte de edinta, Contrasemneaza, 
Secretar 

jurist Daniela Chirila 

/ 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Anexa nr.3 
la HCL nr.172/17.12.2013 

TARIFE 
pentru contractele de Inchiriere a spa4iilor proprietatea Consiliului Local 

Comànefli din piata agroalimentarä, ce se aplicä In anul 2014 

Nr. Denumirea servicijior UM Taxa Tan 
crt.  2013 2014 

1 Spaii pentru desfâurarea activitAçii In sectorul 
de produse alimentare Lei/mp/luriA 23,00 23,00 

2 Spatii  pentru comercializarea cärnii i/sau 
produselor din came, pe$e i produselor din Lei/mp/luriA 21,00 21,00 
pe$e  

3 Spa4ii pentru desfàurarea activita;ii In sector 
____ produse alimentare i industriale Lei/mp/!unA 30,00 30,00 

4 Spa;ii pentru desfàurarea actività4ii In sector 
produse industriale Lei/mp/luna 37,50 37,50 

5 Sp4ii pentru desfiurarea activitãçii pentru 
____ sector alimentatie pub!icà Lei/mp/lunà 52,00 52,00 

6 Spaii pentru birouri (DSV) §i prestari servicii Lei/mplluria 15,10 15,10 

Preedinte de 5edintà, 	 Contrasemneaza, 
consilier local 
	

Secretar 
jurist Daniela Chirilà 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Anexa nr.4 
la HCL nr.172/17.12.2013 

TARIFE 
pentru multiplicarea documentelor XEROX pentru anul 2014 

Nr. 
cit Pentru hârtie tipA4 

Taxa 
2014 
-Lei- 

I V2 flla Cu 1 imprimare 
0,40 

2 '/2 fila Cu 2 imprimari 0940 
3 0 fila cu 1 imprimare 0,50 
4 0 filà cu 2 imprimäri 0960 

Nr. Taxa 
crt. Pentru hártie tipA3 2014 

-Lei- 
1 0 fila cu 1 imprimare 

0,80 
2 0 filà cu 2 imprimàri 1900 

Preedinte de edin4a, 
consilier local 

Contrasemneazä, 
Secretar 

jurist Daniela Chirilä 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Anexa nr.5 
la HCL nr.172/17.12.2013 

TAXE LOCALE 
pentru vizitarea Muzeului Ghika 

pentru anul 2014 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei UM Taxa 
 2013 

Taxa 
2014 

1 Vizitare individuala Lei/pers. 4,00 4,00 
2 Vizitare in grup, elevi, studençi, salariati, veterani 

i pensionari Lei/pers. 2,00 2,00 
3 Fotografieri In spatii  permise Lei/pers. 3,00 3,00 
4 Filmäri In camere Lei/pers. 30,00 30,00 
5 Vizitare individual elevi, studenti 	i veterani Lei/pers. 1,00 1,00 

Preedinte de edinta, 
consilier local 

Contrasemneazá, 
Secretar 

jurist Daniela Chirila 


