
 
 

HOTARAREA NR. 201 
privind  aprobarea tarifelor pentru  serviciul public de intretinere, 

 administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A. , incepand 
cu 01.01.2016 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 17 

decembrie 2015 ; 
Examinand proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru  serviciul public de 

intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A., 
incepand cu 01.01.2016, proiect din inititiva viceprimarului; 

Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 34636/10.12.2015 şi coraportul intocmit de S.C. Agropiete S.A., inregistrat sub  
nr. 2362/09.12.2015; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 

 - Regulamentului-Cadru pentru funcţionarea pieţei, aprobat prin H.G. nr. 348/2004, privind 
exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -  Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
          In baza dispozitiilor 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 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art. 45 alin. (1) si (6), art. 49 alin. (1) si (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE : 
 
           Art. 1 Se aproba tarifele pentru  serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a 
pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A., conform anexei nr. 1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.  2 Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01.01.2016. 
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste  S.C. Agropiete S.A. 

  Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor şi 
autorităţilor interesate pentru ducerea la indeplinirea a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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