ANEXA 2 la HCL 79/2016
Nr. crt.
1.

2015
2016
Denumirea tarif
Tarife ce constituie nivelul de pornire a licitaţiilor publice organizate pentru închirierea SPATIILOR,
imobile proprietatea publică/privată a Comunei Românaşi ;
Notă: Închirierea prin atribuire directă se poate face cu respectarea prevederilor
art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, “Consiliile Locale şi
Consiliile Judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate
publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară
activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.”; si ale art.867-870 din Noul Cod
Civil aprobat prin Legea nr.287/2009

Închirierea spaţiilor pentru activitatea
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
Notă

1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Alimentaţie publică
Comerţ alimentar şi nealimentar
Activităţi de prestări servicii, ateliere
Sedii administrative ale societăţilor comerciale
Activităţi sanitare de stat
Activităţi sanitare private (cabinete medicale)
Farmacii
Discoteci şi videoteci
Sedii pentru activităţi culturale şi artistice, asociaţii
de locatari/proprietari

Lei/mp/lună
x
x
x
6
1,5
10
10
20
1,5

Lei/mp/lună
10
9
8
6
1,5
10
10
20
1,5

Activităţi mass-media şi centre de distribuire a
8
8
ziarelor, librării
Pentru spaţiile în care se difuzează exclusiv cărţi, reviste şi alte publicaţii cu caracter cultural, tehnico
ştiinţific, editate pe orice fel de suport, spaţii destinate exclusiv promovării şi difuzării culturii scrise, conf.
ART. 21 al Lg. 186/2003 – în construcţiile existente pe domeniul public sau privat al comunei Românaşi,
chiria se reduce cu 50%.Reducerea se va acorda în baza unei cereri scrise, confirmată prin nota de
constatare.
Sedii partide politice şi cabinete parlamentari
Sedii ale asociaţiilor de handicapaţi, pensionari,
veterani de război, asociaţii ale bolnavilor cronici,
nevăzătorilor, surzilor.
Spaţii de depozitare pentru persoane fizice şi
juridice, exclusiv depozite en-gros.
Sedii administrative ale societăţilor comerciale,
cluburilor şi asociaţiilor sportive subordonate sau în
care Consiliul local este acţionar majoritar direct
sau indirect.
Birouri ale instituţiilor de interes social, instituţii
publice şi organizaţii cooperatiste
Alte spaţii pentru organizaţii nonprofit
Spaţii destinate vânzării de timbre fiscale, judiciare,
încasări alte taxe
Activităţi sportive desfăşurate în alte spaţii decât în
săli de sport
Activităţi desfăşurate în spaţiile situate în subsolul
imobilelor
(acestea necesită amenajări speciale pentru
funcţionare)

1,5
1,5

1,5
1,5

4

4

1,5

1,5

5

5

1,50
5,00

1,50
5,00

5,00

5,00

¼
din
tariful
de
închiriere spaţii conform
precizărilor
din
prezentul tarif, în funcţie
de activitatea prestată
(autorizată) şi de zonă

¼ din tariful de închiriere
spaţii conf. precizărilor
din prezentul tarif, în
funcţie de activitatea
prestată (autorizată) şi de
zonă

1.20.

2

2.1.
3.

4.

Eliberare copii de pe documente din arhivă

- lei/filă A4 –
30,00

- lei/filă A4 –
30,00

Tarife ce constituie nivelul de închiriere directă sau de pornire a licitaţiilor publice organizate pentru
închirierea TERENURILOR proprietatea publică sau privată a Comunei Românaşi în
administrarea Consiliului Local sau în administrarea unităţilor subordonate şi care sunt folosite de
terţe persoane
Lei/mp/an
Chiria pentru folosirea TERENULUI proprietate
0,02
0,02
publică şi privată
Tarife ce constituie nivelul de închiriere directă sau de pornire a licitaţiilor publice organizate pentru
închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public sau privat al Comunei Românaşi aflat în administrarea
Consiliului Local sau al unităţilor subordonate şi care sunt folosite de terţe persoane
Închiriere teren pentru amplasare CHIOŞC
Închiriere teren pentru CALE DE ACCES

x
1

Lei/mp/lună
50
4

5.
Închiriere teren pentru TERASE, în scop comercial
1
10
Notă:
Pentru terasele cu caracter permanent chiriaşul va achita 10% din chiria stabilită prin HCL pentru perioada în care
terasa nu funcţionează , respectiv 1 octombrie – 1 mai.
La cererea chiriaşului şi cu acordul proprietarului terenului, perioada de funcţionare a terasei se va putea extinde şi în
afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în condiţiile achitării şi în această perioada a cuantumului chiriei integrale,
stabilite prin HCL.
6.

7.

Notă:

8.
8.1

8.2.

8.3.1

Inchiriere terenuri în intravilan –

lei/mp/an

lei/mp/an

x
1
CURŢI ŞI GRĂDINI
Închiriere teren pentru amplasare:
32 LEI/mp/luna
32 LEI/mp/luna
- PANOURI PUBLICITARE
- OBIECTE STRADALE
- VITRINE FRIGORIFICE,
- ALTE CONSTRUCŢII ŞI OBIECTE
AMPLASATE
1. Pentru PANOURILE DE DIRECŢIONARE, amplasate pe domeniul public, se va achita 50% din
cuantumul chiriei stabilite prin HCL pentru amplasarea panourilor publicitare;
2. Pentru VITRINE FRIGORIFICE, la cererea chiriaşului şi cu acordul proprietarului terenului,
perioada de amplasare se va putea extinde şi în afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în condiţiile
achitării şi în această perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin HCL.
Taxe pentru utilizarea OCAZIONALA a locurilor publice
Vânzare de produse în alte locuri decât pieţe,
lei /zi
lei/ zi
târguri sau oboare
(AVIZE OCAZIONALE)
Zona A
x
18
Zona B
x
15
Zona C
x
14
Zona D
x
12
Pentru participarea cu standuri cu ocazia zilelor
lei/mp/zi
lei/mp/zi
oraşului sau alte sărbători
pt.suprafeţe < de 5 m2
18
18
pt.suprafeţe cuprinse între 5,1 şi 20,00 m2
15
15
2
pt.suprafeţe cuprinse între 20,1 şi 40,00m
14
14
pt.suprafeţe cuprinse între 40,1 şi 60,00m2
12
12
pt.suprafeţe mai mari de 60 m2
10
10
Parcuri de distracţii, circ, expoziţii în aer liber cu
2,00 lei/mp/zi
2,00 lei/mp/zi
caracter comercial
1 mai-30 sept.
1 mai-30 sept.

8.3.2

8.3.3

9

10.

Materiale / mărfuri, produse, depozitate pe
domeniul public
Mijloace publicitare amplasate pe faţada sau
structura clădirilor proprietate a comunei Românaşi

1,00 leu/mp/zi
1 oct. – 30 april

1,00 leu/mp/zi
1 oct. – 30 april

1 leu/mp/zi minim 3
mp, maxim 40 mp

1 leu/mp/zi
minim 3 mp, maxim 40
mp
15 LEI/mp/lună

15 LEI/mp/lună

Tarife ce constituie nivelul minim de închiriere a spaţiilor şi terenurilor din CĂMINELE
CULTURALE, proprietatea publică a Comunei Românaşi şi care sunt folosite de terţe persoane
Închiriere spaţiu situat în incinta clădirilor pentru
desfăşurarea unor activităţi

Lei/zi

10.1.
nunţi
750
10.2.
Mese organizate cu ocazia înmormântărilor
Gratuit
Notă:
1. Pentru amplasare chioşc pe teren domeniul public se vor aplica tarifele aprobate la pct. 3.

Lei/zi
750
Gratuit

2. Pentru spaţiile/terenurile închiriate cu caracter permanent, chiriaşul va achita 10% din chiria stabilită prin HCL
pentru perioada în care spaţiul comercial este închis (nu funcţionează), în cazul în care spaţiul nu este eliberat şi
predat administratorului.
3. se poate acorda un spaţiu în folosinţă gratuită, Asociaţiilor de părinţi din unităţile de învăţământ, constituite în baza
legii, care-şi desfăşoară activitatea în interesul exclusiv al elevilor, pe durata determinată;
11.
Tarif de închiriere pentru persoane fizice şi juridice
11.1
Teren de Fotbal
200 lei/ oră
200 lei/ oră
12.

12.1.
12.2

Tarife pentru închiriere Spaţii Pentru Căsătorii în incinta instituţiei Primăriei Comunei Românaşi
Nota :Sumele încasate din prestarea acestui serviciu se vor face venituri la bugetul local
Sâmbăta, duminica şi sărbători legale
Alte zile din cursul săptămânii

13.
Bovină adultă
Bovină tineret
Ovină adultă
Ovină tineret
Cabalină

Preşedinte de şedinţă
COSMA GAVRIL

50lei/ ceremonie
30 lei/ceremonie

50lei/ ceremonie
30 lei/ ceremonie

Tarif de ÎNVOIRE LA PĂŞUNAT
lei/buc/sezon de păşunat
2015
x
x
x
x
x

Contrasemnează,
secretar comună,
CHICHIŞAN REMUS

2016
23,00
11,50
4,60
2,30
30,00

