
H 0 T A R A R E A N R. 183 

·~· CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA 

Privind mentinerea tarifelor de inchiriere a terenuri lor ocupate de spatii comerciale 

Avand In vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 157/201 2, prin care s-au stabilit 
tarifele de lnchiriere pentru terenurile ocupate de spatii comerciale, aplicate contractelor lncheiate de 
Primaria Sinaia pentru anul 2013, precum si Hotararea Consiliului Local nr. 15/57/1996 privind 
zonarea ora~ului din punct de vedere comercial ; 

Vazand raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare Control ~i Servicii Publice c!in 
cadrul Primariei ora~ului Sinaia, prin care se propune mentinerea tarifelor de lnchiriere pentru 
terenurile apartinand domeniului public sau privat al ora~ului Sinaia; 

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art. 36 alin.2, litera "b", coroborat cu art. 45 ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA 
HOTARA~TE: 

ART.l. Aproba mentinerea tarifelor din contractele de lnchiriere pentru terenurile apartinand 
domeniului public sau privata! ora~ului Sinaia, In functie de zonele de atractie comerciala stabi lite prin 
Hotararea Consiliului Local nr. 15/57/1996, dupa cum urmeaza: 
a. - zona speciala - pentru activitate comerciala : 

- pentru prestari de servicii : 

b. -zona I: - pentru activitate comerciala : 
- pentru prestari servicii : 

c. -zona II: - pentru activitate comerciala : 
- pentru prestari servicii : 

15 lei/mp/luna; 
7 lei/mp/luna; 

14 lei/mp/luna; 
5 lei/mp/luna; 

10 lei/mp/luna; 
4 lei/mp/luna. 

ART.2. Tarifele stabilite Ia att.l. vor fi aplicate lncepand cu 01 ianuarie 2013. 
ART.3. Primarul ora~ului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce Ia lndeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

1 ex, Prefect 
1 ex . Primar 
1 ex . Serv. Venituri si cheltui eli 
1 ex. Departament Monitorizare 
1 ex. Se va afisa Ia avizier si pe site-u l propriu 
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