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PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricicǎ

HOTĂRÂRE
privind instituirea obligaţiei achitării taxelor locale pentru toţi solicitanţii
locurilor publice de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6;
Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere prevederile art. 291 din Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 112 din Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003 – privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care solicită A.D.P.D.U. Sector 6
ocuparea locurilor publice de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6, au obligaţia să
facă dovada achitării taxelor locale pentru 12 luni anterioare datei încheierii contractului de
ocupare a domeniului public sau datei prelungirii contractului prin act adiţional, prin prezentarea
certificatului de atestare fiscală din care să rezulte că nu figurează cu debite restante.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor fizice şi persoanelor juridice
care solicită ocuparea locurilor publice:
a) – pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu caracter sezonier (ocazional);
b) – pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare;
c) – cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară;
d) – pentru prestări servicii;
e) – pentru jocuri de noroc şi schimb valutar;
f) – pentru depozite şi anexe la construcţii;
g) – pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte;
h) – pentru organizare de şantier;
i) – cu mijloace publicitare;
j) – pentru cale suplimentară de acces;
k) – pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă.
Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art. 5. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
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