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Privind: anrobarea tarifelor nrestate nonul ătiei si aientiIor economici în Obor de c ătre 
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• 	Avnd în vederc: 	 . . 
- cxpuncrci de nlolivc a iiii ţ iatorului. inrcgistrat ă  sub nr 36C)O 	• 
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- adresLl lieie Prest Tec XR1 • Tccuci Iir. 66 / 15.03.2018,  înrcislral ă  la UAT 
• . 	 MLmicipwI lccuci cu flr. 1163  l/pj/23.03.201 7 
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locală, repuhlicat ă, cu modilicăriic şi cornpletărilc ulicrioare: 

În bàzà prevederilor: 	 . ... 
• 	7art.45. aliri.2 ş i ari. i 1 5 alin 1 . lit.h) din i..cgca 2 1 5!2()() 1 privind Lidministraiia publ ic ă  locală . 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 	(X) 

DIN 

Privind: aprobarea tarifelor prestate populatiei si aenti1or economici în Obor de c ătre 
Soc. Piete Prest Tec SRL Tecuci 

Prin HCL nr.39 / 28.02.201 8 Consiliul Local Tecuci a aprobat Contractul 

de concesiune prin gestiune delegată  a serviciului de administrare a pie ţelor si 
Oborului Municipiului Tecuci cu operatorul soc. Pie ţe Prest Tec SRL Tecuci 

începând cu data de 01.04.2018. 

Având în vedere prevederile Legii Administra ţiei Publice Locale 

nr.2 1 5/200 1, autoritatile administratiei publice locale administreaza bunurile 

proprietate publica sau privata ale municipiilor in conformitate cu principiul 

autonomiei locale; 

Autorităţile administraţiei publice locale ac ţionează  în numele şi în 

interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă  şi răspund faţă  de acestea 

pentru modul în care gestionează  şi administrează  infrastructura edilitar-urbana 

a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru modul în care organizeaz ă, 

coordonează  şi controlează  serviciile de administrare a domeniului public şi 

privat. 

Prin modificarea Actului Constitutiv al Soc. Pie ţe Prest Tec S.R.L. 

Tecuci în sensul prelu ării activitătilor de administrare Oborului din 

municipiului Tecuci, este necesară  aprobarea Consiliului Local Tecuci a 

tarifelor pentru activit ătile mai sus mentionate Aceste tarife sunt la acelasi 

nivel cu cele existente la momentul de fat ă  
Conform art 39 alin 2 din O G nr 71/2002 privind organizarea si 

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 

interes local , Consiliul Local al Municipiului Tecuci aprob ă  preţunle şi/sau a 

tarifele prestate de operatoni serviciului 

Pi ezentul proiect de hot ărâre întruneste conditiile legale fapt pentru care 

îl pi opun spre dezbatere si aprobare 

PRIMAR 
Cătăhn Constcnfin Hui dubce 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVI(II PUBLICE 
NR. 	 J)\ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea tarifelor prestate populatiei si aen ţi1or economici în Obor de către 

Soc. Piete Prest Tec SRL Tecuci 

H.C.L. nr. 39 / 2018 a stabilit încredin ţarea gestiunii delegate a 

serviciului de administrare a pie ţelor si Oborului Municipiului Tecuci către soc. 

Pieţe Prest Tec SRL Tecuci. În acest context toate activit ăţile ce se desfă oară  în 

Oborul Municipal trebuie tarifate, acestea reprezentând venituri ale soc Piete 

Prest Tec SRL din care s ă  acopere cheltuielile efectuate pentru func ţionarea si 
întreţinerea Oborului Municipal. 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune acela şi nivel al tarifelor 

ca si cel existent la data actual ă . 

Conform art.39 alin.2 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 

interes local , Consiliul Local al Municipiului Tecuci aprobă  preţurile şi/sau a 

tarifele prestate de operatorii serviciului 

Prezentul proiect de hotărâre întruneste cadrul legal spre a fi supus 

dezbaterii si aprob ării Consiliului Local Tecuci 



Anexa nr.1 la HCL nr. 

TARIFE PROPUSE PENTRU SERVICIILE PRESTATE POPULATIEI 

Sl AGENTILOR ECONOMICI IN OBOR DE CATRE SOCIETATEA PIETE PREST TEC SRL TECUCI 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE TAXA SAU TARIF PRESTAT UM NIVELTARIF 
PROPUS 

2018 

CUTVA 

NIVELTARIF 

APROBAT 
2018 

CuTVA 

O 1 2 4 5 

1 Tarif intrare si statioanare obor Lei/ora 8,00 8,00 

2 Tarif intrare in obor in zilele de targ  
Cu mijloace hipo Lei/buc 4,00 4,00 

cu mijloace auto pana la 1 to Lei/buc 5,00 5,00 

cu mijloace auto peste 1 to Lei/buc 7,00 7,00 

3 Tarife pentru comercializare in obor 
inchiriere chiosc Lei/luna 150 150 

bovine, cabaiine, ovine, porcine pana Ia 6 

luni  

Lei/buc 3,00 3,00 

bovine, cabaline, ovine, porcine peste 6 luni Lei/buc 4,00 4,00 

cereale, floarea soarelui Lei/sac • 	 1,00 1,00 

baloti paie, fan munte Lei/buc 1,00 1,00 

baloti lucerna Lei/buc 1,00 1,00 

cosuri nuiele, araci Lei/10buc 5,00 5,00 

cozi unelte Lei/lobuc 5,00 5,00 

cherestea adusa spre vanzare Lei/mc 10,00 10,00 

butoaie, cazi, usi Lei/buc 8,00 8,00 

mijl. hipo, motorete, scutere, remorci auto Lei/buc 5,00 5100 

autoturisme Lei/zi 10,00 10,00 

autoutilitare Lei/zi 15,00 15,00 

autovehicule mai mari de 3 to Lei/zi 20,00 20,00 

bilet spectacol Lei/pers. 20,00 20,00 

inchiriereteren Leijmp/luna 7,00 7,00 

4 Tarife practicate in perioada balciului  
bilet intrare in perioada balciu!ui Lei/pers. 2,00 2,00 

inchiriere teren platou central zona A Lei/mp/zi 9,00 9,00 

inchi riere teren platou central zona B Lei/mp/zi 7,00 7,00 

inchiriere teren pentru activitati alimentatie 

publica si comert. produse ind. Zona A  

Lei/mp/zi , 8,00 8,00 

inchiriere teren pentru activitati alimentatie 

publica si comert. produse ind. Zona B 

Lei/mp/zi 6,00 6,00 

intrare grup sanitar Lei/pers. 1;O0 1,00 

intrare dusuri Lei/pers;. 
: 	

10,00 10,00 

5 Tarife practicate in piata en-gross  
inchiriere teren zona A Lei/mp/zi 8,00 8,00 

inchinere teren zona B Lei/mp/zi 6,00 6,00 



rCuci 
PRIMÂRI E 

PIETE PREST TEC SRL TECUCI 
cuI RO 31434115 
Str. 13 Septembrie nr. 18, Tecuci jud. GalaJ 

a 	 Ai 

Tel./Fax: 02361816625; 
E-mail: pieteprestmunicipiultecuci.ro 

Cv 

,j Catre 
atentia d-lui 

Primaria Municipiului Tecuci 
Primar, Hurdubae Catalin Constantin 

Spre stii nta: Compartimentul Monitorizare Servicii Publice 

Alaturat va inaîntam referatul nr. 680 din 14.03.2018 si anexa privind taxele si 
tarifele prestate populatiei si agentilor economîci in Obor de catre Societatea Piete Prest 
Tec SRL Tecuci incepand cu data de 01.04.2018, in vederea initierii unui proiect de 
hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor respective. 

DIRECTOR GENERAL, 
Grosu Daniel VirgiJ . 

u 



:L 	PIETE PREST TEC SRL TECUCI 
. CU1R031434115 

117138512013 
: 	Str. 13 Septembrie nr. 15, Tecuci, jud. Ga/aţi 

Tel./Fax: 02361816625; 
E-maH: pieteprest@municipiultecuci.ro  

.....................2018 

REFERAT 

Subsemnatul Grosu Daniel Virgil, director general la Societatea 
Piete Prest Tec SRL Tecuci , va aduc la cunostinta urmatoarele: 

Avand in vedere HCL nr. 39 din 28.02.2018 privind stabilirea formei 
de gestiune, aprobare a regulamentului, caietului de sarcini si a contractului 
de concesiune aferent serviciului de administrare a pietelor si oborului 
Municipiului Tecuci, prin care se hotaraste ca incepand cu data de 0 1 aprilie 
2018 , Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci sa primeasca in administrare 
directa si oborul 

Avand in vedere prevederilor art. 39 alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local aprobarea preturilor si/sau a 
tarifelor se face de catre consiliile locale , cu avizul autoritatilor de 
reglementare locale , coroborate cu art. 39 alin. 3 potrivit caruia 
cuantumul si regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotarari ale 
consiliilor locale. 

Avand in vedere prevederile art. 291 lit. a din Legea 227/2015, 
privind Codul Fiscal pe anul 2016. 

Avand in vedere ca in luna ianuarie 2018 prin H.C.L. au fost 
aprobate taxele si tarifele pe anul 2018 pentru activitatea din obor aflata in 
subordinea Societatii Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci si faptul ca 
incepand cu data de 01 aprilie 2018, Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci 
preia activitatea de administrare a oborului de la Compania de Utilitati 
Publice SRL Tecuci; 

Tinand cont de cele de mai sus, se impune initierea unui proiect de 
hotarare, privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru serviciile prestate 
populatiei si agentilor economici de Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci 
la obor, conform anexei. 

DIRECTOR GENERAL, 
Grosu Daniel Virgil 
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