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                                                              HOTĂRÂREA NR.2                                                    
                                                                       din 29.01.2020 

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 12.12.2019  
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 
29 ianuarie  2020;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1148/2020 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 1149/2020 al  Biroului cadastru, Avizul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură a  
Consiliului Local și Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale 
Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b și c, alin. 4 lit. a, alin. 6 lit. a și b din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  

 

                                          HOTĂRĂŞTE:                  
                                 
 Art.1. Se aprobă  modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 
12.12.2019 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Șimleu Silvaniei, Biroul cadastru şi Direcţia Economică. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
              - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;  
                         - Prefectul Judeţului Sălaj; 
               - Biroul cadastru;  
               - Direcţia Economică;     
               - dosar hotărâri. 
     
     
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,  
                        OPREA MIHAI                                                   SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                             ALINA-MARIANA PETHO  
 

 



  
                                                                                                                                               ANEXA  

                                        la HCL nr. 2/2020 

  

TABLOUL 

CUPRINZÂND NIVELURILE DE PORNIRE A LICITATIILOR PUBLICE ORGANIZATE PENTRU 

ÎNCHIRIEREA\CONCESIUNEA TERENURILOR SI SPAŢIILOR CE APARTIN DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL ORAŞULUI ŞIMLEU SILVANIEI APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2020 

 

DENUMIREA TAXEI NIVELURILE 
APLICABILE 

PENTRU ANUL 

2019 
LEI/MP/LUNA 

NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL 2020 

LEI/MP/LUNA 

1.Spaţii cu destinaţie de alimentaţie publică 

- Spaţii pentru deservire 

- magazii pentru depozitare 

 

7,2 

               2,4 

 

7,2 

2,4 
2.Imobile cu destinaţia de prestări servicii 

- Spaţii pentru deservirea populaţiei, ateliere 

- spaţii pentru depozitare 

 

4,8 

2,4 

 

4,8 

2,4 
3.Imobile cu destinaţia de librării, distribuirea presei, 
mass-media 

 
4,8 

 

4,8 
4.Imobile cu destinaţia de sedii administrative, birouri  

3,6 

 

3,6 

5.Imobile cu destinaţia de discoteci, videoteci  12 13 

 

6. Imobile in care se desfaşoară activităţi de cultură, artă, 
sanitare,asociaţii de locatari,sedii de instituţii 

 
2,4 

 

                    2,4 

7. Imobile cu destinaţia de sedii ale partidelor politice şi 

cabinete de parlamentari 

 

3,6 

 

3,6 

8. Imobile în care îşi desfăşoară activitatea organizaţii şi 

asociaţii non-profit 

 

1,2 

 

1,2 

9.Imobile (cladire si teren) în care se desfăşoară activităţi 
de finanţe-bănci, asigurări, agenţii imobiliare si alte 

imobile 

 
7,2 

 

7,2 

10.Spaţii cu destinaţia de magazii combustibi (boxe), 
spaţii de depozitare ale persoanelor fizice şi juridice 

 
1,2 

 

 

1,2 

11.Terenuri în vederea amenajării locurilor de parcare 

auto 

30 lei/loc/an 52 lei/loc/an 

12. Teren în vederea amplasării de  garaje/copertine  

5 lei/mp/an 

 

5 lei/mp/an 
13. Teren aferent locuințelor(ocupate de construcții și/sau 

curte-grădină), anexelor gospodărești, accese la locuințe 

5 lei/mp/an 5 lei/mp/an 

14. Teren care deservește sau este aferent proprietății 

private, cu altă destinație decât locuință, accese la 
proprietăți 

5 lei/mp/an 5 lei/mp/an 

15. Teren utilizat de persoane juridice cu destinația de 

organizare de șantier, staționări, alte asemenea 

5 lei/mp/an 5 lei/mp/lună 

16. Teren utilizat de persoane fizice și juridice în vederea 

aplasării de schele în vederea reabilitării construcțiilor, pe 

domeniul public 

- 3 lei/mp/zi 



17. Teren utilizat pentru amplasarea unor construcții 
provizorii in vederea comercializării de produse 

alimentare, agricole 

- 0,50 lei/mp/zi 

 

 
      
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


