
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL                          
       
      

HOTARARE  nr. 74 / 2017 
pentru aprobarea nivelului unor chirii și cu privire la aprobarea  

unor taxe pentru ocuparea domeniului public 
 

 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș întrunit în ședința convocată de îndată 

 Având în vedere: 
 -Referatul Biroului de administrare a domeniului public și privat nr.15343/14.06.2017 
prin care se propune aprobarea nivelului unor chirii pentru închirierea prin licitație publică a 
platoului din fața sălii de sport din strada 1 Decembrie 1918 în zilele în care au loc evenimente 
organizate de consiliul local precum și a unor taxe pentru ocuparea aceluiași platou cu prilejul 
acelorași evenimente;     
 -Prevederile  art.36 alin.(4) lit.c și ale art.36 alin (5) lit.a din Legea nr.215 / 2001;  
 În temeiul art. 45,   alin. 2  din Legea administrației publice locale hotărăște: 
  
 

Hotărăște: 
  
Articol  unic : Se  aprobă nivelul unor chirii și a unor taxe pentru ocuparea platoului 

din fața sălii de sport de pe strada 1 Decembrie 1918 percepute în zilele în care au loc 
evenimente organizate de consiliul local după cum urmează: 

1. Închirierea prin licitație publică a platoului cu asigurarea spectacolului de către 
ofertant, preț de pornire la licitație de 0,5 lei/mp/zi cu pas de licitare de 0,1 lei 

2. Închirierea prin licitație publică a platoului cu spectacol asigurat de către consiliul 
local, ofertantul asigurând activitățile : 
- alimentație publică; 
- parc distracții; 
- activități comerciale; 
- meșteri populari;  

  cu prețul de pornire a licitației  începând de la 5 lei/mp/zi cu pas de licitare de 1 leu. 
3. Taxa pentru închirierea domeniului public, platoul din fața sălii de sport, pe perioada 

desfășurării evenimentelor cu următoarele tarife: 
- alimentație publică :20 lei/mp/zi 
- Parc distracții : 15 lei/mp/zi 
- Activități comerciale: 12 lei/mp/zi 
- Meșteri populari: 1 leu/mp/zi 
 

 

Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                Secretar Municipiu 

               JUBLEANU GABRIEL                                     CHIRCA RADU 
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