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PROIECT

HOTARARE
Privind aprobare tarife spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

Consiliul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara
ordinara in data de 27.01.2017
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului orasului Rupea ,
precum si Raportul de specialitate al Serviciului Contabilitate impozite si taxe
locale ,
Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local
In conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, art. 486
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. “c” , raportat la alin. 6 lit”a” pct. 14, art. 115
alin.1 lit.”b” din legea nr.215/2001privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE :
ART. 1 Incepand cu 1 februarie 2017 se aproba aplicarea urmatoarelor tarife
lunare de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta detinute de
orasul Rupea, conform anexei la prezenta hotarare.
ART. 2 Stabileşte, începând cu 1 februarie 2017, taxa pentru utilizarea unor
terenuri de pe raza administrativ teritorială a orasului Rupea, în vederea
desfăşurării unor activităţi ocazionale prilejuite, în principal, de diverse
festivităţi locale, astfel:
-comerţ cu produse alimentare şi nealimentare -10lei/ mp/zi;
-comerţ cu flori şi marţişoare cu ocazia zilelor de :1 - 8 Martie 8lei/mp/zi;
-alimentaţie publică -20lei/mp/zi;
-parc de distracţii -3lei/mp/zi;
-circ, menajerie- 1leu/mp/zi;
-expoziţii /standuri publicitare culturale- 3lei/mp/zi;
-expoziţii /standuri publicitare altele decât cele culturale -10lei/mp/zi;
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-vânzare de produse specifice sărbătorilor- 4lei/mp/zi;
-taxă difuzare fluturaşi-flyere promoţionale, excepţie fluturaşi-flyere
umanitare -2,5 lei/100 buc;
-taxă pentru vehiculare reclame sonore pe autovehicule, aerian - 70lei/zi;
-taxă pentru vehiculare reclame pe autovehicule, aerian - 50lei/zi;
-taxă pentru amplasare de bannere orizontale şi bannere verticale, maxim
30 zile – 10 lei/buc/zi;
-taxă de impact pe domeniul public pentru bannere, mash-uri (amplasate
pe proprietăţi private) -10 lei/mp/lună, această taxă achitându-se de către
solicitant la eliberarea certificatului de urbanism.
ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte
dispoziţii contrare.
INITIATOR
PRIMAR
Ec. Bardas Nicolae Liviu

Vizat pentru legalitate
Secretarul orasului Rupea
jr. Ioana Madalina Roman
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