
       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2016 

 

 Consiliul local al orasului Alesd;  

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 14.825 din 09.12.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 14.824 din 09.12.2015 şi 

de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 Luând în considerare dispoziţiile art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal; 

 în baza prevederilor art. 36 alin (4) lit. „c”, art. 45 şi art. 115(1) lit.b din Legea nr.215/2001, 

republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 Se aprobă taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa 
agroalimentară Alesd, care se vor aplica începând cu data de 01.01.2016, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Taxele de la pct. 12 şi pct. 13 din anexă, pot fi achitate în trei etape: prima până cel 
mai târziu la data de 20.01.2016, a doua până cel mai târziu la data de 10.04.2016, iar a treia 
până cel mai târziu la 10.07.2016. Cei care nu achită prima rată până la termenul stabilit, pierd 
dreptul la abonament.  

Se acordă o reducere de 50% de la plata acestei taxe, pentru veteranii de război şi 
persoanele vârstnice peste 70 de ani, cu domiciliul în Aleşd. Reducerea se acordă pentru un 
singur loc. 
 Art.3 Taxele de la pct. 12 din anexă sunt valabile numai în zilele de joi şi sâmbătă. 
 Art.4 Taxele de la pct. 13 din anexă sunt valabile pentru toate zilele săptămânii. 

Art.5 Prezenta se comunică cu: -Instituţia Prefectului – Jud. Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, viceprimarul oraşului Aleşd şi Administrator piaţă. 
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Aleşd, 17 decembrie 2015 
Nr. 119 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 1  “abţinere” din cei 15 consilieri  prezenţi şi 17 consilieri în funcţie    

 ROMÂNIA                         

JUDEŢUL BIHOR 
            CONSILIUL LOCAL AL 

              ORAŞULUI ALEŞD 
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