JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 7 / 2016
privind stabilirea taxelor de utilizare a locurilor de vânzare în zonele publice de comerţ pentru anul 2016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan înregistrată sub
nr. 36938/17.11.2015, prin care se propune aprobarea taxelor de utilizare a locurilor de vânzare în zonele
publice de comerţ pentru anul 2016,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 116/10612/2015, raportul Serviciului public de interes local administrarea pieţelor şi târgurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan
înregistrat sub nr. 4/8614/12.01.2016, precum şi avizul comisiei de specialitate „Activităţi economicofinanciare şi de agricultură ” , înregistrat sub nr. 6/8615/20.01.2016, de pe lângă Consiliul local,
În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern 348/2004, privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu Regulamentul de funcţionare a pieţei
Vulcan aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 4/2012, precum şi cu prevederile art. 7 din
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul art.36, alin.(4) , lit.”c” şi ale art. 45, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă taxele de utilizare a locurilor de vânzare în zonele publice de comerţ în Piaţa Vulcan şi
Târgul săptămânal conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Beneficiarii Legii nr. 44/1994, Decretului – Lege 118/1990 precum şi persoanele cu handicap
grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate vor avea acces gratuit în târgul
săptămânal pentru un singur loc de vânzare, iar dacă aceştia solicită şi alte locuri de vânzare vor plăti taxa
stabilită.
Art.3 Accesul comercianţilor în zonele publice de comerţ se face pe baza autorizaţiei de funcţionare
pentru comerţ ambulant emisă de Primăria Municipiului Vulcan sau certificat de producător , după caz.
Art.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu prevederile
Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Direcţia economică, Arhitect şef, Compartimentului Privatizare Corp Control
Comercial, Serviciului public de interes local –Administraţia pieţelor şi târgurilor, Serviciul Poliţia Locală
Vulcan şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 21.01. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

