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                                      PROIECT DE  HOTĂRARE 
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 
 

Având în vedere prevederile art.63 alin(5) lit.c)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând propunerea  de stabilire a datei de 5 august 2017, dată pentru desfăşurarea 
celei de a IX-a ediţii a Zilei comunei Tiream, sărbătoare  culturală de interes local, pentru 
participarea comercianţilor  cu amplasamente comerciale  se impune stabilirea unor taxe de 
închiriere pentru ocuparea domeniului public, 
          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 
 

                   Tiream, la 12 aprilie 2017 
 

                                            I N I Ţ I A T O R , 
                                                   Primar, 
                                           dl.Tar Nicolae                                                                       

Red.T.N. 
Tehn.GM.                                                               
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