
CONSILIUL LOCAL SULINA

       JUDETUL  TULCEA

 PROIECT DE HOTARARE

privind  stabilirea taxelor pentru activitatea autofinantata « PIATA »
pentru anul 2017

Având în vedere  :
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
-  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 

-  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
- initiativa primarului orasului Sulina,exprimata in expunerea de motive nr.
_____/_____2016;
- referatul de specialitate nr. ____/_____2016 intocmit de Serviciul Buget –
Finante,Contabilitate,impozite si Taxe;
- avizul comisiilor de specialitate;
- In temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al
prevederilor art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cosiliul local al Orasului Sulina,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aproba taxele pentru activitatea autofinantata “PIATA” pentru

anul 2016  conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2 – Incepand cu data de 01.01.2017 isi inceteaza aplicabilitatea

Hotararea Consiliului Local Sulina nr. 139/10.11.2015.
Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata Serviciului Buget-Finante,

Contabilitate – Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Sulina, casierilor
activitatii “PIATA” precum si Institutiei Prefectului Judetului Tulcea si va fi
adusa la cunostinta publica prin afisare  la sediul autorităţii administraţiei
publice locale, si prin publicare pe internet .

Iniţiator proiect:

Primar,

ing RADUS NICOLAE 



JUDETUL TULCEA
ORASUL SULINA
SERVICIUL BUGET, FINANTE,
IMPOZITE SI TAXE
Nr.6463/10.11.2016

APROBAT
                                                                                                     PRIMAR,

ING. RADUS  NICOLAE

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activitatea autofinantata

« PIATA »
pentru anul 2017

In conformitate cu art. 486 alin 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale, in exercitarea
atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor
administrativ teritoriale, pot institui taxe pentru ocuparea temporara a locurilor
publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor
istorice, de arhitectura si arheologice si altele asemenea. 

 Din aceasta categorie fac parte si  taxele  pentru desfacerea de produse in
Piata orasului Sulina.

Aceste taxe se regasesc in anexa .
Fata de cele mentionate in prezentul raport, propunem Consiliului Local

Sulina aprobarea  taxelor in forma propusa.

SERVCIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITATE
IMPOZITE SI TAXE

Ec Epifanov Speranta



ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA ORASULUI SULINA
Nr._____/________2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activitatea autofinantata

« PIATA »
pentru anul 2017

In conformitate cu principiul autonomiei locale ,care corespunde Cartei
europene a autonomiei locale ,adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985,ratificata in Romania prin legea nr.199/1997,stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2017 are la baza prevederile legale actuale
,reprezentate de Legea nr.227/2015 privind codul fiscal,in care sunt prevazute
nivelurile pentru valorile impozabile ,impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora ,precum si amenzile aplicabile incepand cu 2017.

In conformitate cu art. 486 alin 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal , consiliile locale, in exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea
domeniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale, pot institui taxe
pentru ocuparea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a
caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice si
altele asemenea.  Din aceasta categorie fac parte si  taxele  pentru desfacerea de
produse in Pata orasului Sulina.

Pentru anul 2017 propun ca aceste taxe sa fie aceleasi ca in anul 2016.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si Referatul de specialitate al Serviciului
Impozite si Taxe cuprinzand propunerile pentru stabilirea taxelor pentru
activitatea autofinantata « PIATA »pentru anul 2017, propun Consiliului Local
al orasului Sulina spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

PRIMAR ,
Ing RADUS NICOLAE



CONSILIUL LOCAL SULINA
 Anexa nr. 1 la HCL._____/______2016

TAXE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PIATA ORASULUI
SULINA

Nr.
Crt

.

Denumirea taxei 2016 2017

1. Taxa pentru folosire taraba 6 lei/taraba/zi 6 lei/taraba/zi
157
lei/taraba/luna

157
lei/taraba/luna

2. Taxa pentru folosire spatiu de
depozitaremagazie

6 lei/boxa /zi 6 lei/boxa /zi

3. Taxa pentru depozitare produse
in hala Pietei (in afara tarabei)

0.5  lei/mp/zi 0.5  lei/mp/zi

15 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna
4. Taxa pentru expunere in regim

suspendat a marfurilor nealimentare
1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi
17 lei/mp/luna 17 lei/mp/luna

5. Taxa pentru vanzarea de animale
si pasari

Animale-
6 lei/buc/zi

Animale-
6 lei/buc/zi

Pasari-
3lei/buc/zi

Pasari-
3lei/buc/zi

6. Taxa inchiriere cantar si greutati 6 lei/zi 6 lei/zi
7. Taxa inchiriere halat 4 lei/zi 4 lei/zi
8. Taxa salubrizare 0.6 lei/mp/zi 0.6 lei/mp/zi
9. Taxa pentru folosirea lazii

frigorifice
0.6 lei/kg/zi 0.6 lei/kg/zi

10. Taxa pentru vanzarea ambulanta
a produselor in orasul Sulina

23 lei/zi 23 lei/zi

11. Taxa pentru ocuparea locurilor
necesare vanzarii produselor
rezultate din exercitarea unei
activitati autorizate pe cont propriu
si a obiectelor de ocazie, in afara
Pietei si in alte locuri prestabilite de
catre Primaria orasului Sulina

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

NOTA: 1. - Se interzice vanzarea produselor de orice fel, in afara spatiului pietei si a celorlalte
locuri stabilite de Primaria orasului Sulina.

1. – Se interzice utilizare cantarelor si a halatelor proprii, destinate
comercializarii de produse in Piata orasului Sulina,  comerciantii avand
obligatia inchirierii cantarelor si a halatelor existente in dotarea Pietei
orasului Sulina.

2. – Comerciantii care utilizeaza, in vederea desfasurarii activitatilor
comerciale, tarabe proprii, vor achita  in mod obligatoriu taxa pentru
depozitare produse in hala Pietei (in afara tarabei), prevazuta la pct.3 din
tabel

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  SECRETAR,

________________ _______________


