CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$

HorAnrne n

Nr.?9r:ots

privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea spatiilor cu alti destinalre
decat locuinli ti pentru forosirea terenurilor aflate in administrarea consiliului Local al
ora$ului Tergu Lipu;, pentru anul2019

Consiliul local

al

ora$ului T6rgu Lapug intrunit

19.12.2018;

in

5edinla sa ordinard din data de

in baza proiectului de hotarare inifiat de primarul oraqului TArgu Lepu, dl. Mitru Le$e;
Avand in vedere raportul compartimentului Administrarea Domeniului public si privat nr.
13 143/14.11.2018, din care reiese necesiratea stab irii tarifelor penrru ut izarea spafillor cu
alta
destinalie decat locuinle $i pentru folosirea terenurilor aflate in administrarea consiliului Local
al
ora$ului Targu Ldpu$, penrru anul2019,
In temeiul prevederilor Lelli nt.22'j l2O15 privind Codul fiscal. cu modificdrile si
completarile ulterioare $i ale H.G.R. nr.1/20r6 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare
aLegli nr..27712015 privind Codul fiscai, cu modificdrile 9i complettuile ulterioare:
In confomitate cu prevededie art.14 - 16 din Legea nr.213l1998 privind bunurire propdetate
public5, cLr modificdrile 5i completdrile urrenoare;
AvAnd in vedere avizul secretamlui oratului ;i al comisiilor de specialirate;
in temeiul prevederilor Legii nr.52l20b3 privind trarsparenla iecizionala in adminisrralia

publicd;

Potrivit competenlelor conferire de prevederile art.36 alin.(2). lit."b,,, alin.(4), lit.,,c,, ar1.45
$j
din Legea administratiei publice locale nr.2l5l2001, republicaE, cu modificdrile completdr
e
$i
ulterioare,

HOTARA$TE:

44t

-

Se aprobA hrifele de inchiriere pentru spaliile cu altd destinalie decar locuinld
li a
terenudlor aflate in prop etatea publici si privatd a ora$ului rargu Ldpug, admmrstrarea
cons iului
Locai al ora lui Tergu Ldpuq, gi a terenurilor aferente. confonn anexelor nr.l, nr.2
;i nr.2.1, care fac
pate integante din prezenta hotdrare.

Art.2. - Se aprobe tarifele pentru terenudle ocupate sau aferente spafjilor comerciale, in
flmcjie de tipul activitelii' terenuri aflate in adminisrrarea ionsiliur'i Locar ar ora$ului
rargu Lapu$.
conform anexelor nr.3 gi nr.4. care fac parte integrant5 din prezenta hograre.

-

a&l - se aprobd tarifere zilnice de inchirierea

terenuriror aflate in administrarea
consiliului local al oragului rrargu Ldpug, pentru desfiqurarea unor activitafi ocaziorare, pr
ejuite de
diverce festiviteti locale, conform anexei nr.5 gi anexa nr.5.l, care face parte integrantA
din prezenta
nolarare

4!!4. - Se stabilesc $i se aprobd la fele de inchiriere pentru spagiile cu alte destinalie decat
locuinte, aferente Casei de Culturd, aflate in administrar.ea Consiliului Local
ai oragului Tdrgu Ldpu9.
pentru desfifurarea unor activiteti ocazionale, prilejuite de diverse festivi*li
locule, confoi'anexei
m.6. care face parte integranta din prezenta hoterarc.

Art.' - Tarifele aprobate prin prezenta hotErale constituie preful minim lunar/anual pe
metru pdtat, de la care va incepe licitalia in vederca inchirierii.

{4!,[ - Schimbarea destinafiei

avizarea favorabild a

actua]e a spafiilor inchiriate se poate face numai dupe
solicit[rilor de cdtre Consiliul Local al oratului T6rgu Ldpuq.

{4!!

- Cu punerea in aplicare ti ducerea la indepli ie a prevederilor prezentei hotarari se
incredinleazA Compartimentului Administrarea domeniului public Si p vat pentru incheierea $i
actualizarea contractelor gi Biroul venituri, financiar contabil pentm lncasarea taxelor fi tarifelor
aDrobate.

AIlLq:

-Prezenta se comunicd:

- Biroului administralie publicd locale;
- Compartimentului jn dic;
- Compartimentul administrarea domeniului public gi privat;
- Biroului venitwi, financiar-contabil;
- Primarului oragului Targu Lepuf;
- Institu,tiei Prefectului judelului Maramwe$.
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