
       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
din piața agroalimentară Aleșd pentru anul 2019 

 

 Consiliul local al orasului Alesd;  
Luând act de expunerea de motive a primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrată sub nr. 10.827 din 06.12.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 10.024 din 07.11.2018 și 
de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 Luând în considerare dispoziţiile art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Ținând seama și de prevederile art. 5 alin(1) lit. ”a”, art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 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 01.01.2019, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2(1) Taxele de la pct. 15 şi pct. 16 din anexă, pot fi achitate în patru etape: prima până 
cel mai târziu la data de 21.01.2019, a doua până cel mai târziu la data de 15.04.2019, a treia 
până cel mai târziu la 15.07.2019, iar a patra până în 30.09.2019. Cei care nu achită prima rată 
până la termenul stabilit, pierd dreptul la abonament.  

(2)Se acordă o reducere de 50% de la plata acestei taxe, pentru veteranii de război şi 
persoanele vârstnice peste 70 de ani. Reducerea se acordă pentru un singur loc, doar pentru 
producători. 

(3) Taxele de la pct. 17 din anexă se pot achita în 3 rate: prima până la 01.03.2019, a 
doua la 15.07.2019 și a treia până la  30.09.2019. 
 Art.3 Taxele de la pct. 15 din anexă sunt valabile numai în zilele de joi şi sâmbătă, pe 
durata anului 2019. 
 Art.4 Taxele de la pct. 16 din anexă sunt valabile pentru toate zilele săptămânii, pe durata 
anului 2019.  
 Art.5 Taxele de la pct. 17 din anexă se aplică începând cu data de 01.03.2019 și sunt 
valabile în zilele de luni, marți, miercuri, vineri și duminică.  

Art.6 Prezenta se comunică cu: -Instituţia Prefectului – Jud. Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, viceprimarul oraşului Aleşd şi Administrator piaţă. 

 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                             LANG ALEXANDRU                           CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
Aleşd, 19 decembrie 2018 
Nr. 116 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 
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