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H O T Ă R A R E A  Nr. 25/2017 
privind stabilirea taxelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public de către 

comercianţi, în vederea participării cu amplasamente comerciale  la cea de - a IX - a ediţie a 
Zilei comunei Tiream 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 mai 2017, 
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele de aviz 
favorabil ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local al comunei Tiream,nr.1,nr.2 şi 
nr.3, 
 Văzând HCL.nr.24/2017 privind stabilirea datei  pentru desfăşurarea  celei de - a IX- a 
ediţii  a Zilei comunei Tiream şi alocarea sumei de 30.000 lei  din bugetul local  

Luând în considerare necesitatea stabilirii unor taxe de închiriere pentru ocuparea 
domeniului public de către comercianţi, în vederea participării cu amplasamente comerciale  
la cea de - a IX - a ediţie a zilei comunei Tiream ; 
          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) şi d) ,alin.(6) ,lit.a) pct.4 , coroborate cu 
prevederile art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată, 
cu modificările şi completările  ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. -  Se  stabilesc taxele de închiriere pentru ocuparea domeniului public de către  
comercianţi, în vederea participării cu amplasamente comerciale  la cea de - a IX - a ediţii a 
Zilei comunei Tiream, care se va desfăşura la data de 5 august 2017, în funcţie de 
suprafaţa ocupată şi produsele comercializate ,după cum urmează : 

a) corturi ale producătorilor de bere cu inscripţii promoţionale , suprafeţe între 51-100 
mp  ..………………………………………………………………………………..  100 lei/24 
ore; 

b) terase  ale producătorilor de bere cu inscripţii promoţionale,suprafeţe între 41-99 mp  
…………………………………………………………………………………100 lei/24 ore; 

c) corturi cu terase cu minuturi , băuturi , alimentaţie publică, suprafeţe între 19 - 40 mp  
…………………………………………………………………………………100  lei/24 ore; 

d) corturi fără terase , suprafeţe între 9 mp  - 18 mp ……………………….  50 lei /24 ore  
e) corturi pentru comercializare de legume ,fructe ,suprafeţe până la 9 mp  - 30 lei / 24 

ore  
f) activităţi pentru agrementul copiilor (pentru fiecare utilaj)………………….50 lei /24 

ore; 
g) comercializarea altor produse (nealimentare)..…………………………… 40 lei/24 ore; 

          Art.2. -  Stabilirea amplasamentelor pentru corturi ,terase, corturi cu terasă ,corturi fără 
terasă , precum şi pentru amplasarea utilajelor folosite pentru agrementul copiilor ,şi al 
celorlalte activităţi comerciale , se va face de către responsabilul cu eliberarea autorizaţiilor 
de construire şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al  primarului  
împreună cu viceprimarul comunei ,iar încasarea chiriei se va face de referentul-casier din 
cadrul primăriei. 
         



 
 
 Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează:                

- viceprimarul comunei Tiream 
 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică  , prin intermediul secretarului comunei 
Tiream, în termenul prevăzut de lege , Primarului Comunei Tiream, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Satu Mare,  se publică pe site-ul  www.tiream.ro,  se  afişează la avizierul Primăriei 
comunei Tiream. 
 

Tiream, la  10 mai 2017 

  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
            Consilier local : Budai Csaba                               Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri locali: 11 
Prezenţi : 10 
Pentru : 9                                                                                                                                                            
Împotrivă : 0,                                                                                                                                                                 
Abţineri : 1        

                               
 
Red.Tehn.M.G. 
5.Exemplare originale. 

http://www.tiream.ro/
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EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru ocuparea 

domeniului public de către comercianţi, în vederea participării cu amplasamente comerciale  
la cea de - a IX - a ediţie a Zilei comunei Tiream 

 
 

În conformitate cu prevederile art.63, alin.(5) lit.c)  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,citez:” Primarul ia 
măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret  a activităţilor   din domeniile  , 
educaţiei, ,sănătate .cultură, tineret, şi următoarele prevăzute la art. 26  alin.(6) lit. a) - d)  „ .         

În exercitarea acestor atribuţii şi văzând  proiectul de buget pe anul 2017 , proiect care 
a fost aprobat  prin HCL.nr.16 /2017, şi cu respectarea prevederilor  Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare ,Anexa 2 Cap.II, pct.9 ,lit.a),  
am propus , consiliului local,   printr - un proiect de hotărâre anterior stabilirea datei de 5 
august 2017  pentru desfăşurarea celei de-a IX-a ediţii a Zilei comunei Tiream  şi alocarea 
sumei de 30.000 lei din bugetul local, pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
ocazionate de această sărbătoare culturală. 
          În situaţia în care proiectul  privind  desfăşurarea celei de - a IX-a ediţii a Zilei comunei 
Tiream se va aproba de către Consiliul local , prin prezentul proiect de hotărâre  propun să 
se stabilească taxelor  de închiriere pentru  ocuparea domeniului public de către comercianţi, 
în vederea participării cu amplasamente comerciale  la cea de-a IX-a ediţie a Zilei comunei 
Tiream. 
  Prin proiectul de hotărâre iniţiat am propus stabilirea   taxelor de închiriere pentru 
ocuparea domeniului public  în funcţie de suprafaţa ocupată de corturi, terase , tarabe şi de 
produsele comercializate ,respectiv  propunând o valoare a taxelor  cuprinsă între 30 lei//24 
ore până la  100 lei /24 de ore. 
          În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c) şi d) ,alin.(6) ,lit.a) pct.4 , coroborate cu 
prevederile art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată, 
cu modificările şi completările  ulterioare,, propun spre  dezbatere şi aprobarea consiliului 
local prezentul proiect  de hotărâre. 

 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind  stabilirea taxelor de închiriere pentru ocuparea 

domeniului public de către comercianţi, în vederea participării cu amplasamente 
comerciale  la cea de - a IX - a ediţie a Zilei comunei Tiream 

 

Tiream, la 12 aprilie 2017  
INIŢIATOR PROIECT: 

Primar , 
dl.Tar Nicolae 

 
 

Red.T.N. 
Tehn.G.M. 
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Compartimentul contabilitate,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice 
 

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru ocuparea 

domeniului public de către comercianţi, în vederea participării cu amplasamente comerciale  
la cea de - a IX - a ediţie a Zilei comunei Tiream 

 
 

         Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Tiream, prin economist Mihalca Ramona, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, formulez prezentul raport cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
taxelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public de către comercianţi, în vederea 
participării cu amplasamente comerciale  la cea de - a IX - a ediţie a Zilei comunei Tiream, 
iniţiat  de dl.primar , constat că iniţiatorul a propus stabilirea taxelor de închiriere pentru 
ocuparea domeniului public  în funcţie de suprafaţa ocupată de corturi, terase , tarabe şi de 
produsele comercializate ,respectiv  propunând taxe începând de la 30 lei//24 ore până la  
100 lei /24 de ore. 
          Întrucât la baza propunerii de stabilire a  taxelor de închiriere temporară  a stat  
mărimea suprafeţei  ocupate de amplasamentele comerciale ,respectiv : corturi ale 
producătorilor de bere cu inscripţii promoţionale, terasele şi tarabele  consider că propunerea 
este justă şi că va aduce venituri substanţiale la bugetul propriu al comunei din care se vor 
acoperii o bună parte din  cheltuielile suportate din bugetul local pentru organizarea şi 
desfăşurarea festivităţilor prilejuite de sărbătorirea  celei de a IX-a ediţii a Zilei comunei 
Tiream, propusă a se desfăşura la data de 5 august 2017,  eveniment cultural  organizat de 
autorităţile administraţiei publice locale Tiream 
        Având în vedere faptul că diminuarea sau creşterea taxelor propuse de dl.primar 
rămâne la latitudinea consiliului local, acesta putând să  majoreze  sau să diminueze 
valoarea acestora  , propunerea primarului  o consider  ca fiind una reală şi  justă, rămânând  
consiliului local posibilitatea de a le modifica sau de a le aproba aşa cum au fost propuse prin 
proiectul de hotărâre iniţiat. 
            Cu respect ! 
 
 

Tiream, la 12 aprilie 2017 
 
 
 

REFERENT, 
ec. Mihalca Ramona 

 
 
Red. M.R. 
Tehnored.M.R. 
2.Ex. 


