România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 73
din 30 octombrie 2013
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr.
38/28.12.2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul
2013 .
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.165/19.12.2011 privind
aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2012.
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 38/28.12.2012 privind
stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2013, se modifică
după cum urmează :
1. Art.1 al anexei la HCL 38/28.12.2012 va avea următorul cuprins :
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
(lei/mp/lună)
crt.
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
6
nealimentar (metalo-chimice,electro-casnice,textile,
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
12
13
14
15

Cabinete medicale şi farmacii ş.a. similare
Terase declarate locuri publice de desfacere
Magazii şi boxe, din diferite materiale .
Spaţii destinate pentru diferite sedii de organizaţii de caritate sau
ONG-uri ori asociaţii şi altele similare
Spaţii destinate pentru organizarea de tabere şcolare si turism
pentru tineret

0,5
3
0,22
1
1

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş.
- Primarului comunei Nădrag
- Compartiment impozite - taxe
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Călin Florea
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

