ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pietei si
Targului din Comuna Mânăstirea aprobat prin HCL nr. 16/18.03.2008
Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 26.11.2015,
având in vedere:


Referatul domnului Gingașu Valentin Bogdan, viceprimarul comunei Minastirea prin care
se propune modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pietei si
Targului din Comuna Mânăstirea in ceea ce priveste taxele ce se vor incasa in tirgul
comunal;



Prevederile HCL Minastirea nr. 4/20.02.2008 privind infiintarea Serviciului comunitar de
utilitati publice avind ca obiect de activitate „Administrarea domeniului public si privat al
comunei”;



Prevederile HG nr. 384/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata
in unele zone publice;



Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;



Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;



Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea nr. 215/2001privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Începând cu data de 01.12.2015 se stabilesc urmatoarele taxe ce se vor incasa in
piața și târgul comunal:
DENUMIREA TAXEI
Taxa acces in targ a mijloacelor de transport pentru
desfacerea diferitelor categorii de produse alimentare si
nealimentare:
- mijloace de transport sub 3,5 to
- mijloace de transport peste 3,5 to
- tractoare cu remorca
- carute si mici producatori

TAXA
Lei

10
20
20
5

Taxa pentru vanzarea de animale ,pasari, - pentru fiecare
animal sau pasare, astfel :
-bubaline, cabaline
-porcine peste 6 luni
-porcine pana la 6 luni
-ovine si caprine
-pentru vanzare pasari: gaini, rate, curci, bibilici etc
-pentru vanzare pui de 1 zi
Taxa pentru folosirea terenului de catre persoanele juridice
si persoanele fizice pentru desfacerea diferitelor categorii
de produse, pentru un an de zile, cu contract
Taxa pentru folosirea terenului de catre persoanele juridice
si persoanele fizice pentru desfacerea diferitelor categorii
de produse, pentru o zi, fara contract
IN PIATA – HALA PEȘTE
Taxa pentru folosirea meselor si tarabelor
Taxa pentru folosirea boxelor de comercializare

10,00
5,0
2,50
2,50
1,00
0,10
1000

20

20/zi
600/luna

Art. 3 Începând cu data prezentei orice alte taxe stabilite pentru târgul și piața comunală
se revocă.
Art. 4 Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor și
autorităților interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Oprea Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 9 voturi “pentru” și 6 împotrivă din 15 consilieri prezenți

