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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  rreeaaccttuuaalliizzaarreeaa  ttaarriiffeelloorr  ppeennttrruu  sseerrvviicciiiillee  pprreessttaattee  ddee    

AAddmmiinniissttrraaţţiiaa  PPiieeţţeelloorr  SSeeccttoorr  11  îînn  ppiieeţţeellee    aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  aacceesstteeiiaa  
 
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului 
Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind 
exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone pu blice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr.71/2002 privind  
organizarea și funcț ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, cu modificările și completările ulterioare;  

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/03.02.2012 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.145/19.12.2002 privind 
indexarea tarifelor ce vor fi aplicate în piețele Sectorului 1 începând cu data de 01.01.2003; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.o) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
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HHOOTTĂĂRRĂĂȘȘTTEE  ::  
  

Art.1. Se aprobă reactualizarea tarifelor  pentru serviciile prestate de Administraţia 
Pieţelor Sector 1 în piețele aflate în administrarea acesteia, conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art.2. Începând cu data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  
nr.145/2002  își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Primarul Sectorului 1,  Administrația Piețelor Sector 1 și Serviciul Secretariat 
General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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