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Judeţul Timiş 
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Consiliul Local    
                                                                                                                                        
                                                                                              
               

   HOTĂRÂREA nr. 50 
   din 03 noiembrie 2008  

                                                                                                         
              Privind stabilirea taxelor colectate de către Serviciul Public de Gospodărire 
Comunală al Primăriei Nădrag, pentru activităţile comerciale desfăşurate în pieţele 
agroalimentare de pe raza comunei Nădrag. 
 
        
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea  utilizării în mod cât mai eficient a patrimoniului 
comunei Nădrag ; 
             În temeiul 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 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :   
     
              Art. 1  Se stabilesc următoarele taxe ce vor fi colectate de către Serviciul Public 
de Gospodărire Comunală al Primăriei Nădrag, pentru activităţile comerciale desfăşurate 
în pieţele agroalimentare de pe raza comunei Nădrag : 

a) Taxa lunară pentru rezervarea şi utilizarea meselor de expunere a produselor 
– 20 lei/lună/masă. 

b) Taxa zilnică de utilizare a meselor de expunere – 2 lei/mp. 
c) Taxa de vânzare a produselor direct din autovehicule 5 lei/autovehicul/zi. 

              Art.  2  Taxele stabilite la art.1 se vor încasa începând cu data prezentei hotărâri, 
mai puţin taxa prevăzută la art.1 lit. a) care se va încasa începând cu data de 01.01.2009. 
              Art.  3    Persoanele care achită taxa prevăzută la art. 1 lit a) nu vor fi obligate şi 
la plata taxei de la art.1 lit. b)    
              Art.  4   Taxele se vor încasa în pieţe de către persoana desemnată de către 
primar. iar sumele astfel obţinute  constituie ca venituri extrabugetare ale SPGC al 
Primăriei Nădrag. 
             Art.  5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11voturi pentru.  
             Art.  6   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- SPGC 
- Casier 
- Afişare.  

                                                                                                             
                                                                                                               Preşedinte şedinţă  
                                                                                                                Meglei Gheorghe 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 


