ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind organizarea şi funcţionarea
târgului de vară " DRAGAICA - 2015"

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 76/CLM/2015, prin care se propune organizarea şi funcţionarea târgului de
vară " DRAGAICA – 2015 ";
- raportul comun al Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond
Locativ şi Transporturi Locale şi Direcţiei Tehnice, auditul Compartimentului
Audit Public Intern, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Regulamentului - cadru pentru funcţionarea pieţii, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. a) şi alin. (6), lit. a), pct.
16, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă funcţionarea în municipiul Buzău, în perioada 06 – 24
iunie 2015, a târgului de vară " DRAGAICA – 2015 ".
Organizarea şi funcţionarea târgului se va asigura, sub supravegherea
primarului municipiului şi a colectivului prevăzut în anexa nr. 1, pe terenul
proprietate publică a municipiului Buzău, atestat conform poziţiei nr. 1.288 din
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001, teren folosit în mod
tradiţional în acest scop.
Art.2.- Se stabileşte programul zilnic de funcţionare a târgului între orele
10,00 – 22,00 şi programul zilnic de aprovizionare între orele 8,00 – 10,00 şi
respectiv 18,00 – 19,00.
Art.3.- Se stabilesc taxele locale care vor fi încasate în perioada
funcţionării târgului, taxe locale prevăzute în anexa nr. 2.
Art.4.- In vederea pregătirii şi organizării târgului se aprobă alocarea
sumei de 100.000 lei din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015.

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării târgului
se pot utiliza şi veniturile realizate din încasarea taxelor prevăzute la art. 3 din
prezenta hotărâre.
Veniturile nete rezultate după acoperirea cheltuielilor necesare
organizării şi funcţionării târgului constituie sursă de venituri proprii ale bugetului
local al municipiului Buzău.
Art.5.- In şedinţa ordinară din luna iulie 2015, colectivul de organizare şi
funcţionare va informa Consiliul Local al Municipiului Buzău cu privire la modul
de desfăşurare şi rezultatele financiare realizate în perioada de funcţionare a
târgului.
Art.6.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Financiar-Contabil, Serviciului
Gospodărie Urbană şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi
colectivul nominalizat în anexa nr. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzău, 28 mai 2015
Nr. 83

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 28 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 15 voturi pentru, 2 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

A N E X A Nr. 2
la Hotărârea nr. 83 din 28 mai 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

TAXE LOCALE
stabilite pentru perioada de funcţionare a
târgului "DRAGAICA 2015"

1. Taxa pentru ocuparea platourilor în vederea amplasării
pieselor de distracţie şi agrement:

1,50 lei
m.p./zi

2. Taxă pentru ocuparea terenurilor cu piese
de agrement acţionate cu energie proprie (acumulatori)

5,00 lei
m.p./zi

4. Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provi-zorii
(travee, chioşcuri, corturi,etc.) folosite pentru :
- sector destinat corturi - 1 cort 9,00mp-500lei/6-24iunie 2015
- vânzarea de produse industriale:
- alimentaţie publică sau terase:
- jocuri distractive fixe
- jocuri distractive volante

5. Taxa pentru vânzarea ambulantă a produselor
(exceptând produsele alimentare perisabile) din rulote:
6. Taxa pentru ocuparea terenurilor cu utilaje frigorifice pentru
vânzarea băuturilor răcoritoare şi îngheţatei sau cu aparate tip popcorn şi vată de zahăr:

3,50 lei
m.p./zi
3,50 lei
m.p./zi
4,00 lei
m.p./zi
4,00 lei
m.p/zi
5,00 lei
m.p./zi
5,00 lei
m.p./zi

7. Taxa pentru ocuparea terenurilor în vederea comercializării
tipăriturilor, biletelor de loterie, florilor, legumelor, fructelor, casetelor
audio şi video, ochelarilor şi
ţigărilor:

5,00 lei
m.p./zi

8. Taxa pentru vânzarea produselor de artizanat, tablourilor şi altor obiecte de ocazie de pe tarabe şi măsuţe proprii:

5,00 lei
m.p./zi

9. Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării
articolelor din piele şi blană

7,00 lei
m.p./zi

10. Taxa pentru desfacerea produselor specifice târgului
în zilele de sâmbătă, duminică şi în ziua Drăgăicii de către
persoane fizice şi juridice

30,00 lei
m.p./zi

11. Taxa pentru ocuparea terenurilor în vederea
staţionării rulotelor şi autoturismelor (fără activităţi comerciale):

1,50 lei
m.p./zi

12. Taxa pentru expunere spre vânzare a pieselor de mobilier

13. Taxa pentru utilizarea grupului social

4,00 lei/
m.p/zi

1,00 leu/
persoană

A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr. 83 din 28 mai 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

COLECTIVUL
desemnat pentru organizarea şi funcţionarea
Târgului de vară " DRAGAICA 2015"

1.- Bârlă Fănică

- consilier local, viceprimar, preşedinte

2.- Dunel Alexandru

- consilier local, viceprimar,membru

3.- Ionescu Constantin

- consilier local, membru

4.- Ene Nicolae

- director executiv, membru

5.- Alexandru Victor

- director executiv, membru

6.- Baltă Gabriel

- director executiv, membru

7.- Tănăsescu Stefan

- director executiv, membru

