România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTARAREA nr. 78
din 24 noiembrie 2021
Privind modul de desfăşurare a activităţii de vânzare a produselor în piaţa
agroalimentară din Comuna Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş;
Având în vedere necesitatea asigurării unui cadru adecvat şi a unor condiţii civilizate
de desfăşurare a activităţii de vânzare a produselor în piaţa agroalimentară din comuna
Nădrag
Având în vedere referatul nr. 2295/ 19.11.2021. al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 2296/ 19.11.2021 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 2297 / 19.11.2021 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c) alin. (7) lit.s) şi art. 139 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă ca începând cu data de 01.01.2022, persoanele juridice,
intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, persoanele fizice autorizate, producătorii
agricoli şi alte entităţi ( denumite în continuare comercianţi) care desfăşoară activitate de
vânzare a produselor în Piaţa agroalimentară situată în Com Nădrag, str. Cornet, să-şi vândă
produsele doar prin prezentarea acestora pe mesele ( tarabele din plastic) speciale din dotarea
piaţei. Este interzisă desfacerea produselor direct de pe sol sau de pe alte mese decât cele din
dotarea pieţei.
Art.2 Se aprobă ca începând cu data de 01.01.2022 vânzarea de mărfuri în Piaţa
agroalimentară din Nădrag să se facă doar în urma achitării anticipate de către comercianţi a
taxei de rezervare a meselor ( tarabelor din plastic ) din piaţă pentru o perioada de cel puţin 3
luni.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru si 1 abtinere.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Timiş.
- Primarului comunei Nădrag.
- Afisare
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