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JIJDETIJL SUCEAVA

COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

-PROIECT-

HOTARARE
privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce aparfin domeniului public qiprivat al comunei qi a taxelor percepute pentru desfacerea mdrfurilor gi produselor agroalimentare gi

industriale, pe domeniul public qi privat al comunei pentiu anul Z0lg

Consiliul Local al comunei putna, judelul Suceava;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive prezentatd, de cdtre Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltareeconomico social[, buget, finanfe, administrarea domeniului puUti" qi p"rivat, agricultur[ ,gospodarire comunal[, proteclia mediului, servicii, comer{, urbanism gi a.enalurea teritoriului nr.5474din 31.10.2018;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizitrii publice, fond funciar, urbanism gi amenajareateritoriului nr. ... . din .

- Raportul Comisiei.pentru adminiskafia'publicd locala , juridic6, apdrarcaordinii qi linigtei publice
a drepturilor cetdlenilor nr. .......... din

in temeiui dispoziliuniror art. za, 
^)i", rii','1it, ,,b,,,arin.(4), rit.,,c,,,arin.(5) rit.,,a,,$i,,b,,,

aft' 45 9i arf'123 din Legea administrafiei publice locale nr.'2l5l}01l,repubiicatd, cu modific6rile gicompletarile ulterioare;

HOIAnAgrn:

Aft' 1 Pentru anul 2019 se stabilesc urmdtoarele taxe in sume fixe pentru inchirierea de
terenuri^ce apar-{in domeniului public qi privat al comunei, dup6 cum urmeazd:
TAXA IXCHIRIPRE TERENURI :

Pentru practicarea de activitali neagricole
a)' 5 lei / mp lunar pentru terenurile folosite pentru activitati de transport , depozitare materiallemnos, etc.;
b)' 3 lei / mp lunar pentru terenurile folosite in scopul amplasdri de construclii provizorii cudestinalie de spalii comerciale qi desldgurdrii de activitali comerciale stradale;
c)' 3 leu /m'p' lunar pentru terenurile folosite in scopui amplasdrii de construclii provizorii pentruprestiri servicii;
d)' 4 lei /mp lunar pentru terenurile folosite in scopul amplasarii de construclii provizorii pentru
desfEgurarea de activit6!i de produclie;
e)' pentru terenurile.folosite in scopul amplasirii de construclii provizorii cu destina{ie de magazii ,garaje, alte construclii gospodaregti :

- persoane juridice 3 lei /mp , lunar;
- persoane fizice 3 lei /mp , lunar;
t)' pentru terenurile folosite cu unitdti de alimentalie publica gi terase de var6 3 lei/mp anual;



Art.2 (l)Pentruterenurileprevdzutelaart. 1 lit. ,"b",'0c",,d",,,€"gi"f inchiriereaseva
face pentru o perioadd de 1-12 luni de zile, dupi caz,prin licitalie public6, organizatd in condiliile
legii, taxele de inchiriere urmdnd a fl achitate lunar.

(2)in cazul in care beneficiarii de terenuri inchiriate pe bazd de contract nu vor achita taxele
de inchiriere pe o perioadd mai mare de 3 luni de zile consecutiv, contractul de inchiriere se va
rezilia din oficiu.

(3) Pentru terenurile prevdzute la art, 1 lit. < a < contractele de inchiriere se incheie cu
persoanele juridice care au c6gtigat 1a licitalie dreptul de a exploata masa lemnoasd, pe o perioadd
egala cu durata exploatarii previzutd in autorizalia de exploatre, cu posibilitatea prelungirii in
funclie de necesitili, taxele de inchiriere urmdnd a fi achitate la incheierea contractului.

Aft. 3 Pentru folosirea locurilor publice in scopul vdnzdrii de produse de orice fel, se vor
percepe urmitoarele taxe:
- pentru vdnzarea de produse din vehicule cu tracfiune animal6, se va percepe o taxd de l0 lei /zi;
-pentru ydnzarea de produse din autoturisme, se va percepe o tax[ de 12leilzi;
- pentru vdnzarea de produse din autovehicule cu un tonaj de p6nd Ia 3 tone, se va percepe o taxd de
20leilzi;
-pentru vdnzarca de produse din autovehicule cu un tonaj de peste 3 tone, se va percepe o tax[ de 25
lei lzi;

Aft. 4 Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor qi a altor spalii din locuri publice in
scopuri de comerf, se va percepe o taxS de 10 lei lzilmp .

Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredinleazi primarul qi

viceprimarul comunei ;i Biroul financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi

amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al comunei Putna, judeful Suceava.
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CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

Comisia de specialitate pentru programe
de dezvoltare economico sociald, buget, finanle,
administrarea domeniului public qi privat,
agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia
mediului, servicii, comerf, urbanism gi amenajarea teritoriului
Nr.5474 din 31.10.2018

EXPLINERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea

terenurilor ce aparfin domeniului public qi privat al comunei qi a taxelor percepute
pentru desfacerea mdrfurilor qi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul

public qi privat al comunei pentru anul2019

Stimali consilieri gi invitali,
In vederea valorificarii c6t mai eficiente qi realizdrii de venituri proprii sporite

la bugetul local din folosirea terenurilor ca apa\in domeniului public qi privat al
comunei, Comisia de specialitate a Consiliului Local comunal, pentru programe de
dezvoltare economico social6, buget, finan{e, administrarea domeniului lub6c qi
privat, agriculturd , gospoddrire comunald, proteclia mediului, servicii, .o-.4,
urbanism qi amenajarea teritoriului, intrunitd in gedinla de lucru, lu6nd in disculi!
modul cum sunt administrate qi valorificate terenuiile ce apar\indomeniului public qi
privat al comunei, s-a ajuns la conclu zia cd, taxele stabiiite in anul anterior pot h
pistrate qi in acest an.

Pentru valorificarea eficientd a terenurilor ce aparlin domeniului public qi
privat al comunei, comisia de specialitate propune inchirierea acestor terenuri at6t
cdtre persoane fizicg c6t gi cdtre persoane juridice , indiferent de forma de capital a
acestora, pentru perioade determinate , respectiv de un an de zile pentru terenurile
folosite in scopuri agricole gi pentru perioade mai mari sau mai mici de un an de zile
pentru terenurile folosite in scopuri neagricole.

Cdt privegte terenurile ce aparfin domeniului public qi privat al comunei, qi care
urmeazd, a fi folosite pentru activitdli de transport, deporiur" material lemnos, se
propune perceperea unei taxe de 5 lei lmp lunar, indiferent dacdaceste terenuri vor fi
folosite de beneficiari pentru o perioadd mai micd de o lund de zile.

in cazul terenurilo. upu4inand domeniului public sau privat al comunei, care
urmeazd, a fi folosite pentru :



- amplasarea de construclii provizorii cu destinalie de spalii comerciale, se propune
perceperea unei taxe lunare de 3 lei/ mp ;

- pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construc{ii provizorii pentru
prestdri servicii 3lei lmp lunar ;

- pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construclii provizorii pentru
desftgurarea de activitdli de produclie 4lei / mp lunar.
- pentru terenurile folosite in scopul amplasSrii de construclii provizorii cu destinalii
de magazii , garaje sau alte construclii gospodbregti , taxele sd fie diferenliate astfel:
pentru persoane ftzice 3 lei I mp lunar;
pentru persoane juridice 3 lei I mp lunar.
- pentru terenurile folosite cu unitdli de alimentalie publicd qi terase de vard 3 lei/m.p.
anual ;

Pentru folosirea locurilor publice in scopul vdnzdrii de produse de orice fel, se

vor percepe urmitoarele taxe:
- pentru vdnzarca de produse din vehicule cu tracliune animal6, se va percepe o taxi
de 10 lei lzi;
- pentru vdnzarea de produse din autoturisme, se va percepe o taxd de 12lei lzi;
- pentru vdnzarea de produse din autovehicule cu un tonaj de pAni la 3 tone, se va
percepe o taxS de 20lei lzi;
- pentru vdnzarea de produse din autovehicule cu un tonaj de peste 3 tone, se va
percepe o taxd de 25 lei lzi;

Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor qi a altor spalii din locuri
publice in scopuri de comerf, se va percepe o taxd de 10 lei leilzilmp.

Prin propunerea acestor taxe, comisia de specialitate consideri cd se vor realiza
importante venituri proprii la bugetul local al comunei, gi ca urrnare a iniliat in aceste
sens un proiect de hotdrAre pe care dorim sd vi-l prezentdm.

Avdnd in vedere cd proiectul de hot[r6re a fost iniliat de cdtre comisia de
specialitate, pentru programe de dezvoltare economico sociald, buget, finanle,
administrarea domeniului public qi privat, agriculturi , gospoddrire comunald,
proteclia mediului, servicii, comer{, urbanism qi amenajarea teritoriului , considerdm
c[ este inutil a se intocmi gi un raport de avrzare a acestui proiect de hotir6re , gi ca
atare propunem Consiliului Local sd-l adopte in forma prezentatd.
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