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HOTARAREA Nr._128 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 85/2005 

 
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti: 
vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Iancu, Marcian Cosma, prin 

care se propune modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 85/2005 privind stabilirea 
tarifelor ce sunt practicate de S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti; 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile 
comerciale, Legii nr. 108/2004 de aprobare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare si ale Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia; 

in temeiul prevederilor articolului 38 (2) literele f si i din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Aprobă modificarea Anexelor 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
85/2005, după cum urmează: 
− la Capitolul I privind categoria de activitati de la punctul II din Anexa 

nr. 1 şi Capitolul II privind categoria de activitati de la punctul III din 
Anexa nr. 2, tariful perceput pentru spaţii pentru activităţi de prestări 
servicii şi agenţii de turism se modifică de la 16 lei RON/mp/lună la 24 
lei RON/mp/lună; 

− la Capitolul IV din Anexa nr. 2, tarifele ce vor fi percepute vor avea şi 
TVA inclus; 

− la Capitolul V din Anexa 2 tariful perceput pentru închirierea ţarcurilor 
în piaţă, se modifică de la 6,7 lei RON/ţarc/zi fără TVA, la 3,85 lei 
RON/mp/zi inclusiv TVA. 

Art. 2 Aprobă eliminarea punctului balanţa compusă cu tirizie de 5 kg, 10 kg, 20 
kg din Anexa 2, Capitolul VII. 

Art. 3 Aprobă eliminarea procentului majorarilor de intarziere de 0,5%/zi, acestea 
urmand a fi percepute conform legislatiei in vigoare pentru creantele 
bugetare. 

Art. 4 Aprobă modificarea articolului 5 din Hotararea Consiliului Local nr. 
85/2005, care va avea urmatorul continut:  

Stabileste ca tarifele ce fac obiectul articolului 3 din prezenta 
hotarare sa fie stabilite anual de Adunarea Generala a Actionarilor. 

 Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.Hale si Piete SA este 
imputernicita sa indexeze anual tarifele stabilite in Anexele 1 si 2, functie 
de indicele de inflatie. 



 

 

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 85/2005 raman 
neschimbate. 

Art. 6 Direcţia Administraţie Publică Juridic Contencios vă aduce la cunoştinţă 
publică punerea în aplicare a prezentei Hotărâri. 

  
 
 
 

Data in Ploiesti, astazi, 12 iulie 2005 
  

Presedinte de sedinta, 
Ion Iancu 

  
Contrasemneaza, 

Secretar, 
Maria Magdalena Mazalu 

 
 


