România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 2
din 28 ianuarie 2015
Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2015.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii; ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale; ţinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 republicată privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Având în vedere că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
În baza art. 36 al. (4) lit c) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind
administraţia publică locală ;
În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru unele servicii de interes local, pentru anul 2015,
conform anexei la prezenta hotărâre .
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru .
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Contabilitate
- Referent impozite-taxe
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Linginari Puiu Ioan
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Anexa
Art. 1 Tarifele de bază lunare pentru închirierea sau concesionarea spaţiilor din
imobile proprietate publică sau privată a comunei Nădrag .
Nr.
Tarif
Destinaţia spaţiilor care se închiriază
crt.
(lei/mp/lună)
1
Unităţi comerciale en-gros
22
2
Unităţi care organizează jocuri de noroc
15
3
Sedii societăţi comerciale,bănci agenţii CEC etc.
12
4
Unităţi comerciale specializate de alimentaţie publică
5
5
Bufete de incintă
4
6
Unităţi comerciale cu amănuntul (magazine)specializate ,cu profil
3
nealimentar (metalo-chimice,electro-casnice,textile, îmbrăcăminte,
încălţăminte ,tutungerii , drogherii etc.
7
Unităţi comerciale (magazine) specializate în profil
6
alimentar,inclusiv unităţile de pâine, lapte şi lactate, unităţi de
legume-fructe
8
Unităţi comerciale(magazine) specializate de librărie, papetărie
3
etc.
9
Unităţi comerciale mixte cu profil alimentar, nealimentar şi de
6
alimentaţie publică
10
Spaţii de producţie de alimentaţie publică,unităţi (ateliere) de
4
producţie industrială şi de prestări servicii diverse
11
Cabinete medicale şi farmacii ş.a. similare
0,5
12
Terase declarate locuri publice de desfacere
3
13
Magazii şi boxe, din diferite materiale .
0,22
14
Spaţii destinate pentru diferite sedii de organizaţii de caritate sau
1
ONG-uri ori asociaţii şi altele similare
15
Spaţii destinate pentru organizarea de tabere şcolare si turism
1
pentru tineret
Art. 2 Tarifele de concesionare sau de închiriere a terenurilor din proprietatea
publică sau privată a comunei Nădrag, pentru realizarea lucrărilor de construcţii
sau cu alte destinaţii.
Nr.
Tarif
Destinaţia
crt.
(lei/mp/an)
1
Construcţii destinate activităţilor economice
6
2
Construcţii de locuinţe ( inclusiv cele prevăzute la art. 12 din
1
Legea nr. 50/1991).
3
Construirea de case de vacanţă
2
4
Construcţii de garaje zidite .
5
5
Spatii de parcare acoperite
2
6
Spatii de parcare descoperite
15 lei/an
7
Construcţii provizorii
2

8

Curţi şi grădini aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă .

Art. 3 Tarifele unor servicii de interes local .
Nr.
Denumirea serviciului
crt.
1
Închiriat sala de consiliu către terţe persoane fizice sau
juridice
2
Închiriat cantina şcolii şi asigurarea utilităţilor, pentru
organizarea a diverse mese festive( nunţi, botezuri,
onomastice etc.)
3
Închirierea cantinei şcolii şi asigurarea utilităţilor, cu ocazia
unor comemorări funerare (pomana)
4
Multiplicări XEROX alb-negru format A4 .

0,5

U.M.
ora

Tarife
(lei/UM)
50

eveniment

350

eveniment
fila

250
0,20

