ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 166
din data de 19 decembrie 2019
privind stabilirea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţe, târguri
şi oboare pe anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 23736/2019 al Compartimentului Piață din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei
pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de
servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
În baza prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare;
Potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c),
precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se stabilesc taxele pentru utilizarea locurilor publice din pieţe,
târguri şi oboare, precum şi alte taxe pentru anul 2020, în oraşul Tăşnad, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
PROF. EUGEN LATEȘ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0
Voturi pentru: 15
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 166/2019

TABLOUL
cuprinzând taxele pentru utilizarea locurilor publice din pieţe, târguri şi oboare, precum şi
alte taxe, pentru anul 2020, în oraşul Tăşnad
Taxa datorată
-lei/mp/an2020

Denumirea taxei

1. Ocuparea locurilor cu mijloace de transport-suprafaţa
nepavată
a) vehicule cu tracţiune animală
b) autoturisme fără remorcă
c) autoturisme cu remorcă
d) autocamioane, tractoare cu remorcă
e) autotrenuri
2. Ocuparea suprafeţei pavate pentru vânzarea produselor în
vrac din:
a) vehicule cu tracţiune animală
b) autoturisme fără remorcă
c) autoturisme cu remorcă
d) autocamioane, tractoare cu remorcă
e) autotrenuri
f) rulote
3. Ocuparea locurilor la mese în piaţa obor
4. Ocuparea locurilor la mese în piaţa zilnică
5. Ocuparea locurilor pe platoul pavat pt. vânzarea de diverse
produse
6.Ocuparea suprafeţei nepavate*
7. Ocuparea locurilor pentru vânzarea de:
a) bovine, bubaline, cabaline - adulte
b) bovine, bubaline, cabaline - sub un an
c) porcine peste 100 kg
d)porcine peste 6 luni, până la 100 kg inclusiv
e) purcei până la 6 luni, ovine caprine
f) curci, gâşte şi animale mici
g) pui de o zi şi boboci de gâscă
8. Abonamente mese în piaţa zilnică*
9. Abonamente mese în piaţa obor*
10. Abonamente locuri platou*
11. Folosire WC public piaţă ( lei/ persoană)
12. Închiriere cântare şi greutăţi – piaţă ( lei/ cântar)
13.Cântărire pe cântar pod-bascul în piaţă (lei/animal)


1,8
1,8
1,5
1,8
1,5

4,0
4,0
3,5
4,0
3,5
6,0
6,0
5,0
6,0
80,00
6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,5
2,5
420
400
100
1,0
8,5
8,5

*Nota: Taxa datorata se refera la lei/an.
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