
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COML]NA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

.PROIECT-

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 2020

Consiliul Local al comunei Putna, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei d-ul Coroamd Gheorghe nr. 4353 din
22.082019 ;

- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi

amenajarea teritoriului nr. 4359 din 30.08.2019;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico social[, buget,
finan{e, administrarea domeniului public Ai privat, agriculturi , gospoddrire comunali,
protec{ia mediului, servicii, comer"!, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. .......... din
.'...'...'....;

in temeiul dispoziliunilor afi. 129, alin. (2) , lit. ,,b", alin.(4), lit. ,,c", alin.(6) lit. ,,a"
qi,,b", arl. 139 alin. (3) lit."c,. qi 1it."g" 5iart.196, a1in. (1) lit. "a" din O.U.G. nr. 5712019

privind Codul administrativ ;

HOTARA$TE:

Ar1. 1 Pentru anulr 2020 se stabilesc urmdtoarele taxe in sume fixe pentru inchirierea
de terenuri ce apar{in domeniului public gi privat al comunei, dupd cum urmeazd:
TAXA iNCHIRIERE TERENURI :

Pentru practicarea de activit6li neagricole
a). 5 lei / mp lunar pentru terenurile folosite pentru activitili de transport , depozitare
material lemnos, etc.;
b). 3 lei / mp lunar pentru terenurile folosite in scopul amplasdri de construcJii provizorii cu

destinalie de spalii comerciale qi deslEqurdrii de activitbli comerciale stradale;

c). 3 leu /m.p. lunar pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construclii provizorii
pentru prestdri servicii;
d). 4 1ei /mp lunar pentru terenurile lblosite in scopul amplas6rii de construclii provizorii
pentru desfEqurarea de activit6li de producJie;

e). pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construclii provizorii cu destina{ie de

magazii, garaje, alte construc{ii gospoddreqti :



- persoane j uridice 3 lei /mp , lunar;
- persoane fizice 3 lei /mp,lunar;
l). pentru terenurile folosite cu unitali de alimentalie publicd qi terase de vard 3 lei/mp
anual;

Aft. 2 (l)Pentru terenurile prevdzute la art. 1 lit. ,"b", *c", ,,d" , ,,e" gi "f '
inchirierea se va face pentru o perioadd de 1- 12 luni de zile, dupi caz, prin licitalie publici,
organizatd in condiliile legii, taxele de inchiriere urm6nd a fi achitate lunar.

(2)in caztiin care benetlciarii de terenuri inchiriate pe bazd de contract nu vor achita
taxele de inchiriere pe o perioadl 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 cigtigat la licitalie dreptul de a exploata masa lemnoasE, pe o
perioadl egal5 cu durata exploatSrii prevdzutd in autoriza{ia de exploatre, ou posibilitatea
prelungirii in funclie de necesitiJi, taxele de inchiriere urmAnd a fi achitate la incheierea
contractului.

Art. 3 Pentru folosirea locurilor publice in scopul vAnz6rii de produse de orice fel, se

vor percepe urmitoarele taxe:
- pentru ydnzarea de produse din vehicule cu tracliune animal6, se va percope o taxd de 10

lei lzi;
-pentru vdnzarea de produse din autoturisme. se va percepe o taxa de 12leilzi;
- penhu vdnzarea de produsc din autovehicule cu un tonaj de pdnd la 3 tone, se va percepe o

taxd de 20 leilzi;
-pentru vdnzarea de produse din autovehicule cu un tonaj de peste 3 tone, se va percepe o
taxd, de 25 lei lzl;

Ar1. 4 Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor gi a altor spalii din locuri
publice in scopuri de come(. se va percepe o taxE de l0lei lzilmp .

Ar1. 5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri sc incredinleazd
primarul qi viceprimarul oomunei qi Biroul financiar- contabil, achizilii publice, fond
funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Putna, judelul Suceava.
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ruDETUL SUCEAVA
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NR. 4353 din22.08.2019

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotdrdre privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea

terenurilor ce aparfin domeniului public qi privat al comunei qi a taxelor percepute

pentru desfacerea mdrfurilor gi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul
public ai privat al comunei pentru anui 2020

Stima{i consilieri 9i invitali,
in vederea valorificdrii cAt mai eficiente gi realiz6rii de venituri proprii sporite

1a bugetul local din folosirea terenurilor ca apar[in domeniului public Ei privat a1

comunei, lu0nd in disculie modul cum sunt administrate qi valorificate acestea, s-a

ajuns la concluzia cd taxele stabilite in anul anterior pot fi pdstrate qi in acest an.

Pentru valorificarea eficientd a terenurilor ce aparfin domeniului public ai
privat al comunei, propun inchirierea acestor terenuri atat cdtre persoane flzice cet $i

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 9i

pentru perioade mai mari sau mai mici de un an de zile pentru terenurile folosite in
scopuri neagricole.

Cdt priveqte terenurile ce aparlin domeniului public Ai privat al comunei, 9i care

urtneazd a fi folosite pentru activitdti de transport, depozitare material lemnos, se

propune perceperea unei taxe de 5 lei / mp lunar, indiferent dacd aceste terenuri vor fi
folosite de beneficiari pentru o perioadd mai micd de o lun6 de zile.

in cazti terenurilor apar{indnd domeniului public sau privat ai comunei, care

urmeazd a fi folosite pentru :

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

- pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construc{ii provizorii pentru

prestdri servicii 3 lei / mp lunar ;

- penhu terenurile folosite in scopul amplasdrii de construclii provizorii pentru

deslEgurarea de activit[Ii de produc{ie 4 lei / mp lunar.
- pentru terenurile folosite in scopul amplasdrii de construclii provizorii cu destinalii
de magazli , garaje sau alte construclii gospoddregti , taxele s6 fie diferen{iate astfel:

pentru persoane ftzice 3 lei / mp lunar;



pentru persoane juridice 3 lei / mp lunar.
- pentru terenurile folosite cu unitdli de alimentalie publicd si terase de var6 3 leiim.p.
anual;

Pentru folosirea locurilor publice in scopul vdnzfuii de produse de orice fel, se
vor percepe urmdtoarele taxe:
- penfuu vdnzarea de produse din vehicule cu tractiune animal6, se va percepe o taxa
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 p6n[ la 3 tone, se va
percepe o taxd de 20 lei 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 9i a altor spalii din locuri
publice in scopuri de comerJ, se va percepe o taxd de 10lei lerlzilmp.

Prin propunerea acestor taxe, comisia de specialitate consideid cd se vor realiza
importante venituri proprii la bugetul local al comunei, gi ca urmare a iniliat in aceste
sens un proiect de hotdr6re pe care dorim sd vi-l prezentdm.

Luand in considerare cele prezentate, am ini{iat un proiect de hotdrdre privind
stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce aparlin domeniului
public ai privat al comunei qi a taxelor percepute pentru desfacerea mdrfurilor gi
produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul public qi privat al comunei
pentru anul 2020 cu care r''d rog sd fi{i de acord qi sd-l aprobali in forma prezentat6,.

PRIMAR



PRIMARIA COML]NEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

B iroului fi nanciar- contabil, achizilii publice,
fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului
Nr. 4359 din 30.08.2019

RAPORT
la proiectul de hotdrare privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea

terenurilor ce apar[in domeniului public ai privat al comunei gi a taxelor percepute
penhu desfacerea mdrfurilor gi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul

public ai privat al comunei pentru anul 2020

Analizand proiectul de hotdrare iniliat de cdtre primarul comunei, cu privire la
privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce apa(in
domeniului public qi privat al comunei qi a taxelor percepute pentru desfacerea
mirfurilor gi produselor asroalimentare gi industriale, pe domeniul public ai privat al
comunei pentru anul 2020;

constat ci proiectul de hotdrare a fost iniliat cu respectarea prevederiior art.
129, a\n.(2),Lit.,,b", a1in.(4),1it.,,c", alin.(6) lit.,,a,,qi ,,bu ,art.139 alin. (3) lit."c,,
qi lit."g" 9i art.196, alin. (1) 1it. "a" din O.U.G. nr.57120t9 privind Codul
administrativ, care prevede c6, consiliile Locale au initiativd qi hotdrdsc cu privire la
administrarea domeniului public Ai privat al localit[1ilor , precum gi asupra
administrarii , concesiondrii sau inchirierii bunurilor proprietate publica sau privatd a
comunei, putAnd stabili taxe speciale .

Totodatd consider cd prin inchirierea c6tre diferili beneficiari
apar{in domeniului public sau privat al comunei , se vor realiza
suplimentare la bugetul local .

Consider6nd cd proiectul de hotdrdre este iniliat in baza gi
avizez favorabil proiectul de hotirdre.

executarea legii ,

$EF BrROU
Aga N{aria

a terenurilor ce
venituri proprii


