
ROMANIA
JUDETI,'L SUCEAVA

COMI]NA PI]TNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce apa{in domeniului

public ai privat al comunei gi a taxelor percepute pentru desfacerea mdrfurilor qi produselor
agroalimentare gi industriale, pe domeniul public ai privat al comunei pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Putna, jude{ul Suceava;
Av0nd in vedere:

- expunerea de motive prezentatd de cdtre Comisia de specialitate pentru programe de
dezvoltare economico socia16, buget, finanle, administrarea domeniului public $i privat,
agriculturd , gospodArire comunali, proteclia mediului, servicii, come{, urbanism $i
amenajarea teritoriului w.5414 din 31.10.2018 ;

- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi
amenajarea teritoriului nr. 364 din 23.0L2019;
- Raportul Comisiei pentru administra{ia publicd locald , juridicd, apdrarea ordinii gi linigtei
publice a drepturilor cetbtenilor nr. 366 din 23.01.201.9;
- amendamentul d-lui consilier local Plamadd Tudor ;

in temeiul dispoziliunilor art. 36, alin. (2) , lit. ,,b", alin.(4), lit. ,,c", alin.(5) lit. ,,a" 9i
,.b" , art. 45 9i art.123 din Legea administraliei publice locaie rc.21512001, republicatd, cu
modifi cErile gi completdrile ulterioare;

HOTARA$TE:

Afi. 1 Pentru anul 2019 se stabilesc urmdtoarele taxe in sume fixe pentru inchirierea
de terenuri ce apa(in domeniului public Ai privat al comunei, dupd cum urmeaz6:
TAXA INCHIzuERE TERENURI:
Pentru practicarea de activitd{i neagricole
a). I leu / mp lunar pentru terenurile folosite pentru activit[Ii de transport , depozitare
material lemnos, etc.;
b). 3 lei / mp lunar pentru terenurile folosite in scopul amplasdri de construclii provizorii cu
destina{ie de spa{ii comerciale gi deslEgurdrii de activitdli comerciale stradale;
c). 3 leu /m.p. lunar pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construclii provizorii
pentru prestAri servicii;
d). 4 lei /mp lunar pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construcJii provizorii
pentru desfbgurarea de activitdli de produc!ie;
e). pentru terenurile folosite in scopul amplas[rii de construc]ii provizorii cu destinalie de
magazli, garaje, alte construclii gospoddreqti :

- persoane juridice 3 lei /mp,lunar;
- persoane fizice 3 lei /mp , lunar;



f.1. pentru terenurile folosite cu unitAli de alimentafie publicd qi terase de vard 3 lei/mp
anual;

Art. 2 (l)Pentru terenurile previzute la arl. 1 lit. ,,d" , ,,e" qi"f'
inchirierea se va face pentru o perioadd de 1-12 luni de zile, dupd caz, prin licitalie publicd,
organizatd in condiliile legii, taxele de inchiriere urmAnd a fi achitate lunar.

(2)In cazul in care beneficiarii de terenuri inchiriate pe bazd de contract nu vor achita
taxele de inchiriere pe o perioad6 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 cAgtigat la licitalie dreptul de a exploata masa lemnoasl, pe o
perioadd egal6 cu durata exploatdrii prevdzuti in autorizaJia de exploatre, cu posibilitatea
prelungirii in funclie de necesitdli, taxele de inchiriere urmAnd a fi achitate la incheierea
contractului.

Ar1. 3 Pentru folosirea locurilor publice in scopul v6nzirii de produse de orice fel, se
vor porgepe urmdtoarele taxe:
- pentru vdnzarea de produse din vehicule cu tracJiune animal6, se va percepe o taxd de 10
lei lzi;
-pentru vAnzarea de produse din autoturisme, se va percepe o taxd de 12 leilzi;
- pentru vdnzarea de produse din autovehicule cu un tonaj de pdn5 la 3 tone, se va percepe o
taxd de 20 lei/zi;
-pentru v6nzarea de produse din autovehicule cu un tonaj de peste 3 tone, se va percepe o
taxd de 25 lei lzi;

Ar1. 4 Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor gi a altor spalii din locuri
publice in scopuri de come{, se va percepe o taxd de l0 let lzi/mp .

Ar1. 5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se incredinJeazd
primarul qi viceprimarul comunei qi Biroul financiar- contabil, achlzilii publice, fond
funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Putna, jude{ul Suceava.
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