
HOTĂRÂREA NR. 26 
privind completarea Anexei nr. 1, cuprinzând tarifele pentru  serviciul public de 

 întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de  
S.C. Agropieţe S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

281/21.12.2017 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de  
28 februarie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1, cuprinzând tarifele pentru  serviciul public de  
întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropieţe S.A., aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 281/21.12.2017, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 4804/20.02.2019 şi coraportul întocmit de societatea Agropieţe S.A., înregistrat sub  
nr. 318/19.02.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Regulamentului-Cadru pentru funcţionarea pieţei, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de  întreţinere, 

administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropieţe S.A., începând cu 01.01.2018; 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit.c) şi 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) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
           Art. 1 Se completează pct. I Tarife lunare, respectiv pct. 2 Tarife lunare pentru ocuparea activelor publice special 
amenajate (clădiri, module) din cadrul Anexei nr. 1, cuprinzând tarifele pentru  serviciul public de  întreţinere, administrare şi 
exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropieţe S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 281/21.12.2017, cu un nou tarif, după cum urmează : 
 
I. TARIFE LUNARE 
  TARIF UNITAR TVA 19% TARIF TOTAL 
2.  Tarife lunare pentru ocuparea activelor 

publice special amenajate (clădiri, 
module): 

 Spațiu comercial integral Piața  
     Neptun 

 
 
 

8 euro/mp/luna, la 
curs de schimb BNR 

 
 

 
 
 

1,52 euro/mp/luna 
 
 

 
 
 

9,52 euro/mp/luna 

            
Art.  2 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.03.2019. 

            Art. 3 Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 a Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 281/21.12.2017 rămân neschimbate. 
            Art.  4 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 281/21.12.2017 se completează în mod corespunzător. 
            Art.  5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte societatea Agropieţe S.A.. 
            Art. 6 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
persoanelor şi autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            LUCA Andaluzia 


