
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR. ţ5 

DIN I22 

Privind: modificarea unor tarife practicate de c ătre Soc. Piete Prest Tec SRL Tecuci 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Prîmarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depuneriî proiectului 	 - 2/î 
Consiliul Loca1, a1 Municii, i1ui Tecuci, judeţul Galaţi, întrunită  în şedinţă  
în data de  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 	 / 
- raportul de speciajitate 1,atocmit de Servicîul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat 

sub  
- raportu1/rapoart1e de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr._________ 
- adresa Pie ţe Prest Tec SRL Tecuci nr. 2982 /23.1 1.2016, înregistrat ă  la U.A.T 

Municipiul Tecuci cu nr. 1 8477/pj/23. 1 1 .20 1 6 
- art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 8 alin3, lit j, din Legea nr.5 1 /2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice; 
- art.39 alin.2 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea si. funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului publici privat de interes local; 

În baza prevederilor: 
-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 prîvind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  modificarea unor tarife practicate de c ătre Soc. Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hot ărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2017 
Art.3. Tarifele vor fi încasate de c ătre Soc. Pieţe Prest Tec SRL Tecuci. 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , SECRETAR. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 

. EXPUNiRE DEMOTIVE NR.____ 

DIN________ 

Privind: modificarea unor tarife practicate de c ătre Soc. Piete  Prest Tec 
SRL .Tecuci 

Avnd în vedere prevederile Legii • Administra ţiei Publice Locale. 

nr.215/2001, autoritatile adrninistratiei publice locale administreaza bunurile 

proprietate publica sau privata ale rnunicipiilor in conformitate cu principiul 

autonomiei locale;  

Având în vedere prevederile 	 G nr 71/2002 privind 
organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local; 

Având în vedere prevederile. art.8 alin3, lit j), din Legea nr.51 /2006 a 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, citez: In exercitarea competentelor si 
atributiilor .ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile 
administratiei publice locale adopta hotarari in legatura cu: 
j) stabilirea, ajustarea, modficarea si aprobarea preturilor, tarfelor si taxelor 

• 	 speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de 
autoritatile de reglementare competente; 

• 	 Prezentul proiect de hot ărâre .întrunete condi ţiile legale fapt pentru care 

îl propun spre dezbatere si . aprobare. . 

PRIMAR 
Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢULGALA ŢI 

U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea unor tarife practicate de c ătre Soc. Piete Prest Tec SRL Tecuci 

Noile tarife propuse, generate de modificarea TVA, men ţionate în anexa nr. 1 la 

prezentul proiect de hotărâre, sunt în concordanţa cu cheltuielile implicate (energie electrică  

i curăţeriie) si cu noul T.V.A.pe care Soc. Pie ţe Prest Tec SRL le suport ă. Tarifele cu TVA 

sunt la acelaşi nivel cu cele din anii precedenţi. 

Având în vedere prevederile art.8 alin3, lit J, din Legea nr.5 1 /2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, citez: In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin 

in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei publice Iocale adopta 

hotarari in iegatura cu: 

J) stabilirea, ajuslarea, modjficareasi aprobarea preturilor, tarjfelor si taxelor speciale, cu 

respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritalile de reglementare 

competente; 

Prezentul proiect de hotărâre întrunete cadrul legal spre a fi supus dezbaterii si 
aprobării Consiliului Local Tecuci. 

Serviciul Monitoiizare Servicii Piiblice 
Daniel Ci-isti Ciz itu 

CI 



PIETE PREST TEC SRL TECUCI 
CUI RO 31434115 
Str. 13 Septembrie nr. 1B , Tecuci, jud. Gaia ţ i 
Tel./Fax:0236/816625; ,j 
E-mail: 

Nr. / ?, .. 	 i? 

• 

/• 
•• 	f/ 

:ţ 
	

r e Primaria Municipiului Tecuci 

	

• 	
. In atIâ d-Iui Primar, Hurdubae Catalin Constantin 

Spre 	nta: Compartimentul Monitorizare Servicii Publice 

• • 	, 	• 	Aiaturat va •  înaintamreferatul nr. 2975 din 22.11.2016 si anexa privind taxele 5i 

tarifele prestate populatiei si agentilor economici de Societatea Piete Prest Tec SRL 
Tecuci incepand cu data de 01.01.2017, • in vederea initierii unui proiect de hotarare 
privind aprobarea taxelorsi tarifelor respective; 

DIRECTOR GENERAL, 
rosu Danlel Virgil 

• 	 •• 



ANEXANR. 1 
La H.C.L. nr. 	din  

Taxe si tărfe pentru serviciile prestale populaJiei şi agenjilor economici de Piete Prest 
Tec SRL incepand cu data •de 01.01.201 7. 

Crt. 
Denumirea lucrăriisauserviciului prestat 

• 

• 

• 

U / M Tarif 
practicat 
in 2016 
cuTVA 

Tarif 
propus 
fara 
TVA 

TVA 
20% 

Tarif total 
propus 
cu TVA in 
2017 

Tarif 
aprobat 
in 2017 

O. •1 	 • 	 • î 3 	• 4 5 6 •7 

Tarif teren pentru inchirierea platourilor in • 	 • 

Piata Centrala  
• 

acoperite 	 • 	 • 	 . Leilmplzi 1 100 0,83 •0,17 1,00 1,00 

- neacopente Lei/mp/zi 0,80 0,67 0,13 	• 0,80 0,80 

- pentru depozitare 	 . Lei/mp/zi 0,70 0,58 0,12 0,70 0,70 

- pentru constructii provizorii Leilmp/zi 075 0,63 0,13 0,75 0,75 

2 Tarif pentru inchiriere  
- chioscud, module Leilmp/luna 50 	• 41,67 8,33 50 50 

- spatii comerciale 	• teilmp/luna 45 37,50 7,5 45 45 

3 Tarif teren pentru închiriere in Piata 
Progresul si Piata Industriala _________  
- pentru construc ţii provizorii amplasate în Leilmp/zi 
piaţă  

0,70 0,58 0,12 0,70 0,70 

- pentru magazii 	• 	 . Lei/mp/zi 0,50 0,42 0,08 0,50 0,50 

4 Tarif inchirieri mese in piata 
agroalimentara 

. 

- masa tip 1 	• 	 • 	 • 

• 	 • 

Lei/luna 180 150,00 
(contract)  

30,00 180 180 

- masa tip 2 	• 

• 

Lei/luna 200 166,67 
(contract)  

33,33 200 200 

	

- masa tip.3 • 	 • 

• 	 • 	
. 

Lei/luna 225 187,50 
(contract)  

37,50 225 225 

 -taxamasaocazional 	 • Lei/zi 14 11,67 2,33 14 14 

5 Tarif inchirieri mese in piata de produse 
industriale:  
-masatip1 	• 	 . 	 . 

• 

Lei/Iuna 140 116,67 
(contract)  

23,33 140 140 

- masa tip 2 	 • 

• 

Lei/luna 185 154,17 
(contract)  

30,83 185 185 

6 Tarif inchirieri in hala branza si hala carne  

- lapte 	 • Lei/litru 0,10 0,08 0,02 0,10 0,10 

- masa hala branza Lei/luna 350 291,67 
(contract)  

58,33 350 350 

- taxa masa hala branza Lei/zi 16 13,33 2,67 16 16 

- taxa masa hala cas Lei/zi 20 16,67 3,33 20 20 

- taxa boxa carne Lei/zi 26 21,67 4,33 26 26 

- inchiriere vitrina/lada frigorifica Lei/zi 4 3,33 0,67 4 4 

7 Tarife pentru utilizarea temporara a 
locurilor amenajate din piete  
- activitati ocazionale(artizanat, martisoare) Lei/mp/zi 3 2,50 0,50 3 3 

- pasari, animale mici Lei/mp/zi 	- 5 4,17 0,83 5 5 



- rasaduri, tlori, brazi, pomi fructiferi Lei/mp/zi 7 5,83 1,17 7 7 
8 lnchiriere obiecte de inventar  

- cântare cu greut ăţi aferente Lei/zi 4 3,33 0,67 4 4 
- cântarbascul ă  Lei/buc 7 5,83 1,17 7 7 
- tava plastic Lei/zi 1 0,83 0,17 1 

9 Tarife practicate in parcarile cu plata  
- taxaparcare 	• Lei/Loc/h 2 1,67 0,33 2 2 
- abonament parcare chiriasi piata 	-- Leioc/luna 30 25 - 5 30 30 

abonamentparcare loc rezervatpiata Lei/locuna 
centrala  

120 100 20 120 120 

- taxa deblocare roti Lei 100 83,33 16,67 100 100 
•garantie eliberare  card parcare Lei 100 83,33 16,67 100 100 

10 Tarife serviciu de monitorizare 	• - Lei/ora 16,28 13,62 2,72 16,34 16,34 
11 Tarife servicii deintretinere si reparatii la 

sistemele de supraveghere video (camere 
Lei/camera 
video 

video)  

203,32 163,97 32,79 196,76 196,76 

12 1 Tarife practicate Ia patinoar  
- biletde intrare la patinoar Lei/60 10 8,33• 

minute  
1,67 10 10 

- bilet inchiriat patine Lei/pereche 10 8,33 1,67 10 10 

• 

De luni pana vine,i, intre orele 14-15, intrarea 
Ia patinoar si inchirierea patinelor este 	• 

gratuita. • 

• 

13 Tarife pentru chioscuri prefabricate din 
lemn 	• 	 • 	 • 

Lei/zi/buc 100 79,50 
• 

15,90 95,40 95,40 

14 Tarife pentru mese metalice octogonaie Lei/zi/buc 4,30 3,44 0,69 4,13 4,13 

Tarifele in cauza nu se aplica Ia contractele preluate de la S.C. Piete-Zone Verzi 
S.A. Tecuci, rezultate in urma unor Iicitatii organizate anterior. 

•Tarifele prezente, reprezinta valori de pornire pentru licitatiile ce urmeaza a fi 
organizate, ca urmare a disponibilizarii, sau crearii de noi spatii comerciale. 

• Agentii economici care au contract de inchiriere cu Piete Prest Tec SRL., nu vor 
plati taxa de intrare la grupurile sanitare din piata de produse industriale si piata 
agroalimentara. • • 

• 	Producatorii agricoli care detin atestate de producator vor achita 7 lei/lunar/masa 
inchiriata, reprezentand taxa de habitat. 

S.M.S.P. 
Daniel Crisfi Chitu 


