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LLGSS1EM 
privind aprobarea tarifelor pentru contractele de Inchfriere teren/spatiu din piata 

agroalimentarã i tãrguri i pentru activitãtile AUTOFINANTATE, 
aplicabile In anul 2017 

Consiliut local at oraului Comànefli, jude4ul Bacãu, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 15.12.2016; 
Având In vedere: 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan%ele publice locale; 
- referatul Administratiei pietii nr. 51551/05.12.2016 privind propunerea pentru 

taxele §i chiriile la actività;ile extrabugetare autofinanlate  §i fman%ate din venituri proprii §i 
transferuri de la bugetul local, aplicabile in anul 2017; 

- expunerea de motive nr.51551/B/2016; 
In temeiul art. 36, alin.4, titera c, art. 45, alin.2, tiLe, at art. 48 atin(2) si art. 

115 alin(1) lit. b, din Legea administratiei pubtice locate nr. 215/2001, republicatã cu 
modificarite si completarite ulterioare, adoptã nrmátoarea: 

Art.!. Consiliul Local Comaneti aprobä taxele locale pentru executarea unor 
servicil i folosirea unor spaii §i terenuri pe platoul pietii §i In târgul säptámânal, conform 
Anexelor nr. 1, nr. 2, nr.3 care fac parte integrantà din prezenta hotãrâre. 

Art.2. Se aprobà tarifele pentru activitatea de multiplicare a documentelor XEROX 
pentru anul 2017, conform Anexei nr.4 care face parte integrantä din prezenta hotàrâre. 

Art.3. Prezenta hotàrãre se va comunica Institutiei  Prefectului Judetului Bacãu, In 
vederea exercitàrii controlului cu privire la legalitate i se aduce la cuno$inta  publica prin 
grija Secretarului orau1ui Comàneti. 

	

Presedinte de sedinta, 	 Contrasemneaza, 

	

consilier local 44 
	

Secretat 

X  
L 	C stic77 
	

jurist Daniela Chirila 
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 
Anexa nr.l 

La HCL nr. 194/15.12.2016 

TAXE LOCALE 
pentru folosirea locurilor puMice din piete i tãrg i pentru servicii executate, 

aplicabile de fa data de 01.01.2017 

Nr. 	 Denumirea serviciilor EJM Taxa Taxa 
crt. 2016 2017 

1 	Taxa forfetara pentru folosirea meselor, tarabelor 
din piata agroalimentara Lei/masa, 6,00 

taraba 
Taxa forfetara pentru spatiu din platou piata, Lei/loc 10,00 
tirguri saptamanale{str. Garii, str. 
T.Vladimirescu); in 1oc414 mp  

2 	Taxa pentru ocuparea unui bc In boxa de came: 
____________________________________________________ Lei/zi  10,00 

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

Lei/zi 10,00 
4 	Taxa pentru rezervarea spaiilor ocupate In hala 

pietei, pe platoul pietei (sector legume-fructe, 
produse lactate, sector produse industriale), casute Lei/luna 67,00 67,00 
i in cele doua târguri sAptämãnale (rezervarea flu 

cuprinde taxa forfetara zilnica)  
5 	Taxa pentru vãnzarea produsebor agricole, porci, 

päsAri din autoturisme (In târgul de cereale): 
- autocarnioane pãnä la 5 to i peste 5 to Lei/zi 43,00 43,00 
- ARO cu remorcà, microbuz, autoturism cu 23,00 23,00 
remorcã, remorcã 

6 	Taxa pentru inchiriere cântar In piatä §i târg Lei/zi 6,00 6900 
7 	Taxa pentru fobosire grup sanitar in piaã §i târg Lei/pers. 0950 1,00 

Pr Contrasemneaza, 
Secretat 

jurist Daniela Chirila 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUL COMANESTJ 

Anexa nr.2 
La HCL nr.194/15.12.2016 

TARIFF 
pentru contractele de Inchiriere a terenurilor din pia4a 
agroalimentara Comäne$i, ce se aplica In anul 2017 

I
Denumirea servicijior 	 UM 	Taxa 

 2017 
erenurile inchiriate pe care sunt
te construc;ii provizorii unde se
aljzeaza came, produse din came, 	Lei/mp/luna 	15,10 
alimentare, industriale i prestãri 

 

Presedinte de sedinta, 
consilier local 

Contrasemneaza, 
Secretat 

jurist Daniela Chirila 



CONSILJUL LOCAL AL ORASULU! COMANESTI 

Anexa 3 

la IICL nr.194/15.12 2016 

IA RIFE 
pentru contractele de inchiriere a spafiilor proprietatea Consiliului Local 

Comäneti din piaa agroalimen, ce se aplica in anul 2017 

Nr. 	 Denuinirea servjcjijor 
crt. UM  Taxa Taxa 

1 	Spatii pentru  desfàurarea activitatij in sectorul 
2017 

 
2016 

de roduse alimentare 
2 	Spatii pentru comerciajjzarea 

Lei/mp!luna 23,00 23,0€ cArnii 	i/sau 
produselor din came, pete i produselor din Lei/mp/Juna 21,00 21,00 pete 

3 	Spatii pentru desffiurarea activitapi In sector 
roduse alimentare i industriale 

4 	Spatii pentru desfàurarea activitaçii In sector 
Lei/m /luna 30,00 30,00 

produse industrjaje 
5 	Spaçii pentru desfaurarea activitài pentru 

Lei/mp/luna 37,50 37,50 

sector alimentatie 	ublica 
6 	Spaii pentru birouri 	i prestAri servicij 

Lei/m /lunA 52,00 52,00 
7 	S 4ii pentru comerciajizare cereale §i fliraje 

Lei/mp/luna 15,10 15,10 
Lei/rnp/luna - 15910 
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Anexa nr.4 
La HCL nr. 194/15.12.2016 

TARIFF 
pentru xnultip!iearea documentelor XEROX pentru ann! 2017 

IN r. 
crt. Pentru hârtie tipA4  

1 '/2 fila Cu 1 imprimare 

AO,60 

 

2 'A fila cu 2 imprimàri 
3 0 filà Cu 1 imprimare 
4 0 filà cu 2 imprimàri 

I

Nr. I 

	

	 Taxa 
crt. 	 Pentni hãrtie ipA3 	 I 2017 

______________________________ 	 I -Lei- 
0 flla cu I imprimare 

2 10 fila cu 2 

Presedinte de se 	IWA 	 Contrasemneaza, 
consilier 	 Secretat 

Lazar C 	tnr 	 jurist Daniela Chirila 
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