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         CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 354 
privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, 

 administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de societatea Agropieţe S.A., 

începând cu 01.01.2022 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de         

16 decembrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, 

administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de societatea Agropieţe S.A., începând cu 

01.01.2022, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 47089/06.12.2021, raportul întocmit de societatea Agropieţe S.A., înregistrat sub nr. 1619/26.11.2021 

și Referatul Compartimentului Audit Intern nr. 47.085/06.12.2021; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 3 alin. (1) lit. e), art. 5 pct. 3, lit. d), art. 19, art. 34 și art. 39 alin. (2) din Ordonanţa 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; 

- art. 15 din  Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile 

Cap. 7 pct. 7 din Anexa 1 - Regulamentului-Cadru pentru funcţionarea pieţei a Hotărârii Guvernului nr. 

348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 

(1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciul public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor 

agroalimentare, asigurat de societatea Agropieţe S.A., prezentate în Anexa nr. I, stabilite conform fișelor 

de fundamentare nr. 1 – 17, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2022. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte societatea Agropieţe S.A. 

Art. 4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Tulcea nr. 249/19.12.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, administrare şi 

exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de societatea Agropieţe S.A., începând cu 01.01.2020 se 

revocă. 

Art. 5 Secretarul General al Municipiului 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. 
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