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ROMANIA

Pentru modificarea tarifelor din Hotararea Consiliului Local nr. 23/2011 privind
comercializarea produselor in pietele orasului Sinaia

Avand In vedere prevederile:
Hotararea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL;
- Hotararea Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind delegarea serviciului de administrare
a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre SC SI NAIA FOREVER SRL;
- Hotararea Consiliului Local nr. 23/ 2011 privind tarifele pentru serviciile prestate de SC
SINAIA FOREVER SRL
vazand:
solicitarea administratorului SC SINAIA FOREVER SRL cu privire Ia modificarea tarifelor
pentru serviciile prestate In pietele ora$ului Sinaia
raportul de specialitate lntocmit de Departamentul Monitori zare, Control si Servicii
Publice din cadrul Primariei Sinaia;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata,
modificarile $i completarile ulterioare, art. 36 alin.2,1itera "b", coroborat cu art. 45;

cu

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARA$TE:
ART.1. - Aproba modificarea tarifelor practicate de catre SC SINAIA FOREVER SRL In pietele
ora$ului Sinaia pentru comercializarea produselor alimentare $i nealimentare, conform Anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia lndeplinire de Primarul ora$ului Sinaia,
prin serviciile de specia litate $i de administratorul SC Sinaia Forever SRL.
Sinaia, 25 martie 2014

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Serviciul Venituri
1 ex. Dep. Monitorizare
1 ex. SC. Sinaia Forever SRL.
1 ex. Se va afisa pe site- ul propriu

Anexa Ia HCL.JS/2014

TARIFE ADMINISTRAJIA PIEJEI

NR.CRT.

1

TIP TARIF
1-'entru vanzarea oranzewr11or pnn ro1os1rea
tarabelor (inclusiv a spatiului de sub tarabe) de
d3tre comercianti sau produditori (in baza
certificatului de produditor)

Pentru vanzarea legumelor, verdeturilor ~i a
fructelor prin utilizarea tarabelor (inclusiv a
spatiului de sub tarabe) de d:itre comercianti sau
2 produd:itori (in baza certificatului de produd:ltor)
Pentru vanzarea legumelor, verdeturilor ~i a
fructelor In alte spatii din piete, in recipiente
traditionale ( co~uri, tarn e) de ditre comercianti
sau produditori (in baza certificatului de
produdltor)

VALOARE (TVA inclus)
Tarif pentru Tarlf pentru
comercianti produditori

14 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

Pentru vanzarea pepenilor prin folosirea spatiilor
special amenjate de d:ltre comercianti sau
4 produd:ltori (in baza certificatului de produdltor) 4 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

3

Pentru comercializarea produselor nealimentare In
bazar de d:ltre persoane cu cetatenie romana
5

6
7

8
9

10
11
12

13

Pentru comercializarea produselor nealimentare in
bazar de catre persoane cu cetatenie straina
Pentru comercializarea florilor
Pentru comerCiallzarea produselor allmentare din
aparate automate (cafea, bomboane, sandwichuri, bauturi racoritoare etc.)
Pentru vanzarea produselor din autovehicule pana
Ia 1 tona
Pentru vanzarea produselor din autovehicule pana
Ia 2 tone
Abonament pentru folosirea WC-ului de catre
comercianti ~i producatori In piata
Pentru folosirea WC-~Iui public
Pentru inchir)erea t€ ntarelor

-

-

5 lei/mp/zi

8 lei/mp/zi
5 lei/mp/zi

3 lei/aparat/zi
12 lei I vehicul/zi
20 lei

I vehicul I zi

25 lei/luna
1 leu/intrare
5 lei/cantar/zi

