ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.8/21.01.2016
privind stabilirea taxelor şi tarifelor de închiriere pentru utilizarea temporară a terenurilor si
a altor locuri publice de pe raza orasului Baia de Aries, aflate in administrarea Consiliului local

Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara ;
Luand in dezabatere proiectul de hotarare initiat de primar privind privind stabilirea taxelor şi
tarifelor de închiriere pentru utilizarea temporară a locurilor publice de pe raza orasului Baia de Aries aflate
in administrarea Consiliului local, respectiv pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piata
orasului Baia de Aries; raportul de specialitate nr.180/2016 al biroului tehnic; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr.1 si 3 din cadrul consiliului local;
Avand in vedere:
- titlul IX , cap.IX art. 486 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal;
-H.G Nr.1/ din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal
- art.30 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba nivelul altor taxe locale pentru inchirierea terenurilor ocupate si spatiilor de pe
raza administrativ teritoriala a orasului Baia de Aries, aflate in administrarea Consiliului local, conform
anexei nr.1 – parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Stabileşte nivelul altor taxe locale pentru folosirea locurilor publice de desfăşurare a
comerţului din cadrul pieţei orasului Baia de Atries, pe anul 2016, conform anexei nr.2 – parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul oraşului Baia de
Arieş, prin serviciile de specialitate.
Prezenta se va comunica:
Institutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului oraşului Baia de Aries;
Serviciului financiar-contabil;
Compartimentului impozite si taxe
Se afişează pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 8/2016
Nivelul taxelor locale pentru inchirierea terenurilor ocupate si aferente spatiilor comerciale şi altor
construcţii provizorii, apartinand domeniului public si privat al oraşului Baia de Aries

Nr.crt.
1
2
3
4

Destinatia terenurilor
Terenuri ocupate de spatii comerciale,
indiferent de obiectul de activitate avut
Terenuri ocupate de terase aferente spatiilor
comerciale
Terenuri ocupate de garaje
Terenuri ocupate de magazii

Presedinte de sedinta,

lei/mp/luna

Secretar,

3
3
0,1
0,1

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.8/2016
Nivelul taxelor locale pentru folosirea locurilor publice de desfăşurare a comerţului din cadrul pieţei

Nr.crt.
1
2

Bunuri inchiriate
Inchiriere masa
Terenuri ocupate pentru comert ambulant

Presedinte de sedinta,

Secretar,

Valoare
5 lei/zi
1 lei/mp/zi

