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 J U D E Ţ U L  S  L A J 
  ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

   CONSILIUL LOCAL  
 
 

 

                 
   HOT RÂREA NR. 83 

                                                                     din 03.07.2018                     
privind aprobarea taxelor de utilizare temporar  a locurilor publice pe perioada desf șur rii 
Festivalului internațional ”La fântâna dorului” care va avea loc în perioada 13 – 15 iulie 2018 

  
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 3 iulie 

2018; 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 9278/2018 a Primarului oraşului imleu Silvaniei, 

Raportul de specialitate nr. 9279/2018 al Compartimentului control comercial, transport public local, Avizul 
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, 
Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie pentru copii, tineret şi sport; 
 În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările i 
completările ulterioare, art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările i completările 
ulterioare  şi ale art. 36 alin.2   lit.b,  alin.4 lit.c  din Legea nr.215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
                             HOT R ŞTE: 
 
    Art.1. Se aprobă taxele de utilizare temporară a locurilor publice din incinta Ansamblului Cetății 
feudale Bathory, pe perioada desfă urării Festivalului internațional ”La fântâna dorului” care va avea loc în 
perioada 13 – 15 iulie 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. (1) Locurile nr. 1 – 8 din incinta Ansamblului Cetății feudale Bathory care vor fi atribuite 
comercianților pe perioada desfă urării Festivalului internațional ”La fântâna dorului” care va avea loc în 
perioada 13 – 15 iulie 2018, se vor atribui potrivit principiului ”primul venit, primul servit”. 
           (2) Comercianții cărora le vor fi atribuite locurile nr. 1 – 8 în condițiile prevăzute la alin. 1 au 
obligația să achite integral plata taxelor de utilizare a locurilor publice la casieria Primăriei ora ului imleu 
Silvaniei până la data de 10 iulie 2018, în caz contrar locurile vor fi distribuite altor comercianți în ordinea 
înregistrării cererilor.  
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Direcția Economică i Compartimentul control comercial, trasnport public local. 
            Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                           -  Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                           - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                           - Direcția Economică;  
                           - Compartimentul  control comercial, transport public local;  
                           - dosar hotărâri.   
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