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privind aprobarea tarifelor pentru contractele de inchiriere teren/spatiu din 
pietele agroalimentare, targuri, activitati autofinantate §i a taxelor pentru 

Serviciul control-autorizari, aplicabile in anul 2022 

Consiliul local at orapilui Comane0i, judetul Baca* 
Avcind in vedere: 

- raportul de specialitate nr. 43590/28.09.2021, privind aprobarea tarifelor pentru 
contractele de inchiriere teren/spatiu din pietele agroalimentare, targuri, activitati 
autofinantate, aplicabile in anul 2022; 

- raportul de specialitate al Serviciului control-autorizari nr. 43588/28.09.2021, 
privind taxele pentru anul 2022; 

- referatul de aprobare al Primarului Ora§ului Comane§ti nr. 43588/B/28.09.2021. 
In conforrnitate Cu: 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale. 
In temeiul art. 129, alin.1 alin.14, art.133 alin.1, art.139, art.196 alin.1 lit.a 

art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, adopta urmatoarea: 

Art.l.  Consiliul Local Comane*ti aproba taxele locale pentru executarea unor 
servicii §i folosirea unor spatii §i terenuri pe platoul pietii §i in targul saptamanal, 
conform Anexelor nr. 1, 2, 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare §i taxele 
Serviciului control-autorizari pentru anul 2022; 

Art.2.  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, 
Primarului orawlui Comane§ti, precum §i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Ora§ul Comane§ti, pentru ducere la 
indeplinire §i poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Bacau. 

INITIATORI 

PRIMAR, 	 Sef serviciu control-autorizari, 
ec. Viorel Miron 
	

Ing. Gfiburel Camelia 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL ORASULUL 
jurist Chirila Daniela 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 
Anexa nr.1 

TAXE LOCALE  
pentru folosirea locurilor publice din piete, targuri si pentru servicii 

executate, aplicabile de la data de 01.01.2022 
Nr. 	 Denumirea serviciilor 	 UM 	Taxa 	Taxa 
crt. 	 2021 	2022 

1 Taxa forfetard pentru folosirea meselor, tarabelor 
din piata agroalimentara si platou piata 	 Lei/masa, 	6,00 	6,00 

taraba 
2 Taxa forfetara pentru spatiul ocupat in tirgul 	Lei/loc 	10,00 	10,00 

saptamanal din str. T.Vladimirescu; 
un loc=4m14m 

3 Taxa pentru ocuparea unui loc in boxa special 
amenajata pentru comercializarea laptelui si 
produselor din lapte: 

Lei/zi 	10,00 	10,00 
4 Taxa pentru rezervarea spatiilor ocupate in hala 

pietei, pe platoul pietei (sector legume-fructe, 
produse lactate, sector produse industriale), casute Lei/lund 	70,00 	70,00 
si in cele cloud targuri saptamanale (rezervarea nu 
cuprinde taxa forfetard zilnica) 

5 Taxa pentru vanzarea produselor agricole, porci, 
pasari din autoturisnie (in targul de cereale): 
- autocamioane pana la 5 to si peste 5 to 	Lei/zi 	45,00 	45,00 
- ARO cu remora., microbuz, autoturism cu 	 25,00 	25,00 
remora, remora 

6 Taxa pentru inchiriere Cantu in plata si targ 	Lei/zi 	6,00 	6,00 
7 Taxa pentru folosire grup sanitar in piata i targ 	Lei/pers. 	1,00 	1,00 

INITIATOR, 

PRIMAR, 
Ec. Viorel Miron 

Sef serviciu 
lug. Gaburel Camelia 

AV1ZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL ORASULUI , 
Jurist Chirila Daniela 



CONS1LIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Anexa nr.2 

TARIFE  
pentru contractele de inchiriere a terenurilor din plata 

agroalimentara ComAne0i, ce se apnea in anul 2022 

Nr. 	 Denumirea serviciilor 	 UM 	Taxa 
crt. 	 2022 

1 Pentru terenurile inchiriate pe care sunt 
amplasate constructii provizorii unde se 
comercializeaza came, produse din came, Lei/nip/tuna 15,10 
produse alimentare, industriale si prestari 
servicii 

INITIATOR, 	 AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
PRIMAR, 	 SECRETARUL ORASULUI , 

Ec. Viorel Miron 	 Jurist Chirila Daniela 

Sef serviciu 
Ing. Gaburel Camelia 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Anexa 3 

TARIFE  
pentru contractele de inchiriere a spatiilor proprietatea Consiliului Local 

Comane0 din pietele agroalimentare, ce se apnea' in anul 2022 

Nr. 	 Denumirea serviciilor UM Taxa Taxa 
crt. 2021 2022 

1 	Spatii pentru desfa$urarea activitatii in sectorul 
de produse alimentare Lei/mp/lund 23,00 23,00 

2 	Spatii pentru comercializarea camii $i/sau 
produselor din came, pe$te $i produselor din 
pe$te 

Lei/mp/lund 21,00 21,00 

3 	Spatii pentru desfa$urarea activitatii in sector 
produse alimentare $i industriale Lei/mp/lund 30,00 30,00 

4 	Spatii pentru desfa$urarea activitatii in sector 
produse industriale Lei/mp/lund 37,50 37,50 

5 	Spatii pentru desfa$urarea activitatii pentru 
. sector alimentatie publica. Lei/mp/lund 52,00 52,00 

6 	Spatii pentru birouri $i prestari servicii Lei/mp/lund 15,10 15,10 
7 	Spatii pentru comercializare cereale $i furaje LeUmp/lund - 15,10 

INITIATOR, 	 AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
PRI MAR, 	 SECRETARUL ORASULUI , 

Ec. Viorel Miron 	 Jurist Chirila Daniela 

Sef serviciu 
Ing. Gaburel Camelia 


