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HoTAnAREA NR.28
din 21 maftie 2019

privind modificarea Hotdr6rii Consiliului Local al Oragului Chigineu-Crig nr. 5 din
22'OL.2OI8 privind aprobarea menlinerii la nivelul anu-lui 2OL7 a prefuriior, tarifelor

9i taxelor de pia!6 percepute in anul 2019

Consiliul Local al Oragului Chigineu Crig, intrunit in gedinld ordinard, in data de 21.03.201g
Avano In vedere :

- Initiativa Primarului Orasului Chisineu-Crig manifestatd prin Expunerea de motive nr.
507117 .01.2018;

- Referatul nr' 2731L1.01.2018 al d-lui Petrag Simion, administrator pialb- Prevederile HotSrarii consiliului Local chigineu-cris nr. 15 din 
'zz.oz.zotl 

privind aprobarea
menlinerii la nivelul anului 2016 a prelurilor, tarifelor 9i taxelor de pia!5 percepute peritru anul
2017;

- prevederile art'36 alin. (4) lit.a din Legea 2151200I administralia publicd local5,republicata- Rapoftul de avizare al al Comisiei de specialitate din domeniui programe de dezvoltare socialb,
buget-finante, administrarea domeniului public ai privat al oragului servicii gi comer! pe l6ng8
Consiliul Local. al oragului Chigineu-Crig si Raportul de avizare al Comisiei 

-de 
speciaiitrt. din

domeniul juridic pe lSng5 consiliul Local al oragului chigineu-crig;- t4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locili in funltie, ta seOingd fiind prezenti 14 consilieri
locali

in temeiul art' 45 alin. (3) coroborat cu arL, 115 alin, (1) lit. b din Lege a 2L51200r a Administratieipublice locale, republicatS, cu modific5rile si completbrile ulierioare

HorARAsrE

Aft'1' Se aprobd modificarea art. 2 al Hotdrarii Consiliului Local Chigineu-Crig nr, 5 din 22.01.201gprivind aprobarea menlinerii la nivelul anului 20L7 a prelurilor, tarifelor si taxelor de piat5 perceputepentru anul 2018, care va avea urmdtorul confinut:

"Se aprobd scutirea de la plata taxelor de piald pentru producdtorii agricoli care audomiciliul si desfdgoard activitdli agricole pe raia oragului Chigineu-Crig, in b-aza atestatuluide producStor emis de Primiria oragului chigineu-'crig, aflat in termen de valabilitate.scutirea se acordd pentru anul 201g, in incinta pielei Agroalimentare,',
Aft'2. Restul prevederilor Hot5r6rii Consiliului Local Chisineu-ciis nr, 5 din z2.0L.z0IB privind aprobareamenlinerii la nivelul anului 20L7 a prelurilor, tarifelor'si taxelor de piald percepute pentru anul 201grbmdn neschimbate si in vigoare.
4ft. 3, Prezenta hotbr6re se comunicd:- Instituliei Prefectului - Judetul Arao;- PrimaruluiOrasuluiChigineu-Cris;

- Prevederile Hotd16rii consiliurui Local chigineu-cri9 nr, 5 din
menlinerii la nivelul anului 20L7 a preturilor, tarifelor 9i taxelor
2018

- compartiment Piat5 din cadrul primdriei oragului chigineu-crig;
se afigeaz5 la avizierul prim6riei chigineu-cris 9i pe site-ul oragului
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