
HOTĂRÂREA Nr.74 
PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEPOZITAREA ÎN MAGAZIE A PRODUSELOR, 
APROBAT PRIN PCT. II.4 DIN ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 31/24.02.2011 PRIVIND APROBAREA 

TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTREŢINERE, ADMINISTRARE ŞI 
EXPLOATARE A PIEŢELOR AGROALIMENTARE, ASIGURAT DE S.C AGROPIEŢE S.A. 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2013; 
Examinand proiectul de hotărâre privind modificarea tarifului pentru depozitarea în magazie a produselor, 

aprobat prin pct. II.4 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 31/24.02.2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul 
public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C Agropieţe S.A., proiect 
din iniţiativa primarului; 

Luând in discuţie coraportul intocmit de S.C. Agropiete S.A. şi Direcţia Economică, inregistrat sub numarul  
1942/20.05.2013; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele 

zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local; 
- Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata; 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit.c)  si alin. (6) lit.a) pct.19 din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1), (2) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE : 
 

ART.1 Se aprobă modificarea tarifului pentru depozitarea in magazie a produselor, aprobat prin pct. II.4 din 
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 31/24.02.2011, prin diminuarea de la 2 lei/mp/zi la 1 leu/mp/zi, urmând a avea 
următoarea structură : 

« II. TARIFE ZILNICE PENTRU FOLOSIREA SUPRAFEŢELOR DE PLATOU SPECIAL 
AMENAJATE ÎN PIEŢE 

 
 PREŢ UNITAR TVA PREŢ TOTAL 
4. Tarif depozitare în magazie a 

produselor 
0,81 lei/mp/zi 0,19 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi 

 
 
ART. 2 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 31/24.02.2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de 

întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C Agropieţe S.A. se modifică şi se 
completează în mod corespunzător. 

ART. 3 Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01.06.2013. 
 ART. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste  S.C. Agropiete S.A. 
  ART. 5 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi 

autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

 Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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