MUNICIPIUL ZALĂU
PRIlVIAR
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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

PRIMAR,

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea noilor tarife utilizate de Serviciul de Administrare a
Domeniului Public Zalău pentru serviciile prestate în Complexul Agroalimentar
Central şi Hala Agroalimentară Astralis ( Piaţa Astralis ) din Municipiul Zalău,
prin completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 394/23.12,2020, Anexa 3
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr.
28816/28.04.2021, Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei
Economice nr. 28827/28.04.2021, şi Avizele comisiilor de specialitate.
Adresa SADP Zalău nr. 5638/20.04.2021 înregistrată la Primăria municipiului Zalău
sub nr. 26624/20.04.2021 şi avizul favorabil nr. 28808/28.04.2021 al Comisiei de Analiză,
Hotărârea Consiliului Local nr. 394/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului
public şi privat al municipiului Zalău pentru anul 2021;
Prevederile OG rir. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local; ale HG nr. 348/2004
privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice; ale
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol.
în baza art. 129 alin. 2 Ut. b), alin. 4 lit. c), art.139 alin.3 lit. c, art. 196 alin.l lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Aprobarea noilor tarife utilizate de Serviciul de Administrare a Domeniului
Public Zalău pentru serviciile prestate în Complexul Agroalimentar Central şi Hala
Agroalimentară Astralis ( Piaţa Astralis ) din Municipiul Zalău, prin completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 394/23.12.2020, Anexa 3: punct 1-Tarife practicate pentru
utilizarea locurilor publice în Complexul Agroalimentar Central şi punct 2-Tarife pentru
anul 2021 pentru utilizarea locurilor publice în Hala Agroalimentară Astralis ( Piaţa
Astralis) cu următoarele tarife:
DENUMIRE TARIF
Tarif zilnic ocazional masă 1,35 mp - producători agricoli

UM
lei/masă/zi

TARIF 2021
25,00
/

ijAh
/

Tarif zilnic ocazional masă 1,02 mp - producători agricoli
Tarif zilnic ocazional masă flori - producători___________
Tarif zilnic ocazional vitrină frgorifică - producători agricoli
Tarif zilnic ocazional masă 1,35 mp - comercianţi________
Tarif zilnic ocazional masă 1,02 mp - comercianţi________
Tarif zilnic ocazional masă flori - comercianţi
Tarif zilnic ocazional vitrină frgorifică - comercianţi
NOTĂ: Tarifele includ TVA

lei/masă/zi
lei/masă/zi
lei/vitrină/zi
lei/masă/zi
lei/masă/zi
lei/masă/zi
lei/vitrină/zi

20,00
25,00
30,00
30,00
25,00
30,00
30,00

Art.2. Tarifele de mai sus se aplică solicitanţilor care nu au încheiat contract de
rezervare a meselor/vitrinelor frigorifice
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Tehnică;
- Direcţia Corp Control;
- SADP Zalău;
Voturi:

"pentru”
"împotrivă”
”abţineri”

PRIMAR,
IONEL CIUNT

DAP/SJ/RH lex

L

î
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DIRECŢIA TEHNICĂ
SERVICIUL MSCUP
Nr. 28827/ 28.04.2021

DIRECŢIA ECONOMICA

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a noilor tarife propuse de SADP Zalau pentru serviciile
prestate in Complexul Agroalimentar Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis)
din Municipiul Zalau, prin completarea Hotărârii 394/23.12.2020, Anexa 3

Având in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 28816/ 28.04.2021 elaborat de primar;
-Adresa SADP Zalau nr. 5638/20.04.2021, Înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr.
26624/20.04.2021, prin care inainteaza propuneri de noi tarife pentru serviciile prestate in Complexul
Agroalimentar Central, Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis) si Piaţa Dumbrava Nord din
Municipiul Zalau;
-avizul favorabil nr.28808/ 28.04.2021 al Comisiei de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a
preturilor si tarifelor aferente serviciilor de utilitati publice;
-prevederile art.136 alin.3, alin.8, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotarare si a Referatului de aprobare al iniţiatorului, precizam
următoarele aspecte:
SADP Zalau, administratorul pieţelor din Municipiul Zalau in baza Contractului de administrare
nr.36269/10.08.2010 cu modificările ulterioare, prin adresa nr. 5638/20.04.2021, Înregistrata la Primăria
Municipiului Zalau cu nr. 26624/20.04.2021, inainteaza propuneri pentru noi tarife pentru serviciile
prestate in Complexul Agroalimentar Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis) din
Municipiul Zalau. Pentru Piaţa Dumbrava Nord, nu sunt solicitări de Închiriere ocazionala a meselor.
Pentru desfasurarea acestor activitati sunt aprobate tarife prin Hotararea Consiliului Local al
Mimicipiului Zalau nr. 394/23.12.2020, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public si privat al Municipiului Zalau
pentru anul 2021, Anexa 3.
Solicitarea a fost analizata prin raportai-e la prevederile următoarelor reglementari:
- Ordonanţa Guvernului nr.71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003
- HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse si servicii de piaţa in unele zone publice cu
modificările ulterioare;
- Legea 145/2014pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
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Conform OG 71/2002, art.39, alin(4) structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor fi stabilite
astfel incat:
„ -sa acopere costul efectiv al prestarii/furnizarii serviciilor;
-sa acopere cel puţin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare;
-sa descurajeze consumul excesiv si risipa;
-sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protecţia mediului;
-sa incurajeze investiţiile de capital;
-sa respecte autonomia financiara a operatorului^
Propunerea de tarife este insotita de o fundamentare a necesităţii acestora, ea urmare a analizei efectuate
de către administratorul pieţelor, astfel:
-in perioada de sezon a fructelor si legumelor exista solicitări de inchiriere oeazionala a meselor din
pieţe, de către producători si comercianţi, inclusiv din alte judeţe ale tarii;
-comercianţii si producătorii care au activitate permanenta in pieţe, incheie un contract si achita im tarif
de rezervare lunara, rezultat din lieitatie(pomind de la un tarif minim aprobat), precum si un tarif de
inchiriere zilnica a mesei/meselor;
Spre exemplu, un comerciant achita următoarele sume:
-un tarif zilnic masa 1,35 mp = 10 lei/zi, aprobat;
-un tarif de rezervare rezultat din lieitatie, pornind de la tariful minim de 156 lei/masa/luna; conform
licitaţiilor efectuate, tariful mediu lunar de rezervare este de 239 lei/masa/luna, calculat la 26 zile,
rezultând astfel un eost zilnic de 9,2 lei. Astfel costul total zilnic plătit de comercianţii care au aetivitate
permanenta in pieţe, este suma celor 2 tarife = 19,2 lei/zi/masa.
Arătăm mai jos care sunt tarifele pentru Închirierea unei mese/vitrine /zi, respectiv preturile de pornire
la lieitatie pentru rezervarea acestora:
DENUMIRE TARIF

UM

TARIF

Tarif zilnic masa 1,35 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

8,00

Tarif zilnic masa 1,02 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

6,00

Tarif zilnic masa flori -producători

lei/masa/zi

8,00

Tarif zilnic vitrina frigorifica -producători agricoli

lei/vitrina/zi

10,00

Tarif zilnic masa 1,35 mp -comercianţi

lei/masa/zi

10,00

Tarif zilnic masa 1,02 mp - comercianţi

lei/masa/zi

7,50

Tarif zilnic, masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

10,00

lei/vitrina/zi

12,00

Tarif zilnic vitrina frigorifica - comercianţi
DENUMIRE TARIF

UM

TARIF

Tarif pornire la lieitatie rezervare masa 1,35 mp - la solicitariproducatori agricoli

lei/masa/luna

125,00

Tarif pornire la lieitatie rezervare masa 1,02 mp -la solicitariproducatori agricoli

lei/masa/luna

92,00

Tarif pornire la lieitatie rezervare masa flori -la solicitariprodueatori

lei/masa/luna

250,00

Tarif pornire la lieitatie vitrina frigorifica -la solicitariproducatori agricoli

lei/vitrina/luna

156,00
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Taiif pornire la licitaţie rezervare masa 1,35 mp - la solicitari-comercianti

lei/masa/luna

156,00

Tarif pornire Ia licitaţie rezervare masa 1,02 mp -la solicitări—
comercianţi
^

lei/masa/luna

115,00

Tarif pornire la licitaţie rezervare masa flori -la solicitări—
comercianţi

lei/masa/luna

300,00

lei/vitrina /luna

187,00

Tarif pornire la licitaţie vitrina frigorifica -la solicitări comercianţi

-in condiţiile curente de reglementare si a tarifelor aprobate, mesele disponibile pot fi inchiriate, fara
rezervare, existând astfel o inegalitate de tratament intre cei cu activitate permanenta si cei cu activitate
sezonierea in pieţe, preum si tensiuni si solicitări de reziliere contracte de rezervare din partea celor cu
activitate permanenta.
- veniturile încasate din pieţe nu asigură acoperirea cheltuielilor de funcţionare;
In aceste eonditii operatorul propune aprobarea unor tarife de închiriere ocazionala, care sa se
aplice solicitanţilor care nu au Încheiat contracte de rezervare a meselor/vitrinelor frigorifice, care
sa descurajeze rezilierea de contracte si optarea pentru vânzare zilnică fără rezervare de masă si sa ^^na
în sprijinul comercianţilor şi producătorilor cu activitate permanentă în pieţe, in beneficiul utilizatorilor.
Propunerile de tarife pentru utilizarea locurilor publice in Complexul Agroalimentar Central si Hala
agroalimentara Astralis(Piata Astralis) din Municipiul Zalau, sunt următoarele:
DENUMIRE TARIF

UM

TARIF 2021

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

20,00

Tarif zilnic ocazional masa.flori -producători

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica -producători agricoli

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -comercianţi

lei/masa/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp - comercianţi

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

30,00

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica - comercianţi
NOTA .'Tarifele includ TVA

Tarifele se aplica solicitanţilor care nu au incheiat contract de rezervare a meselor/vitrinelor frigorifice.
Din punct de vedere al impactului social, se vor asigura condiţii corecte de acces la pieţe pentru toti
comercianţii sau producătorii, si sunt sprijinti comercianţii şi producătorii cu activitate permanentă în
pieţe, in beneficiul utilizatorilor.
Se estimează ca măsură va aduce venituri suplimentare la bugetul local.
Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare ;
l.Aprobarea noilor tarife propuse de SADP Zalau pentru serviciile prestate in Complexul
Agroalimentar Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis) din Municipiul Zalau,
prin completarea Hotărârii 394/23.12.2020, Anexa 3 punct \-Tarifepracticate pentru utilizarea
locurilor publice in Complex agroalimentar central si Anexa 3 punct 2 -Tarife pentru anul 2021
pentru utilizarea locurilor publice in Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis), cu următoarele
tarife:
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DENUMIRE TARIF

TARIF 2021

UM

Tai'if zilnic ocazional masa 1,35 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

20,00

Tarif zilnic ocazional masa flori -producători

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica -producători agricoli

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -comercianţi

lei/masa/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp - comercianţi

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

30,00

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica - comercianţi
NOTA:Tarifele includ TVA
2.Tarifele de mai sus se aplica
meselor/vitrinelor frigorifice.
Director Executiv,
ing. Dănuţ Coşmin Curea

solicitanţilor care nu au incheiat contract de rezervare a

Director E>« ;utiv.
ec. MaripAuîbuş

!

Sef serviciu MSj
ig Rodica Ciurte
DT-SMSCUP/RCMft'ex

V'

t

Page 4 of 4

'.W

MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa luliu Mâniy.nr.S. ,Ju,dqţul Sălaj
Fax;(4O)260:661869
telefon; (40)260,610550
e- mai I: primari ai^alauşj,:ro
http;://wvMw .zala usj .ro

Nr. 28816/ 28.04.2021
Referat de aprobare
privind aprobarea noilor tarife propuse de SADP Zalau pentru serviciile prestate in
Complexul Agroalimentar Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis) din
Municipiul Zalau, prin completarea Hotărârii 394/23.12.2020, Anexa 3
SADP Zalau, administratorul pieţelor din Municipiul Zalau, in baza Contractului de administrare
nr.36269/10.08.2010 cu modificările ulterioare, prin adresa nr. 5638/20.04.2021, inregistrata la Primăria
Municipiului Zalau cu nr. 26624/20.04.2021, inainteaza propuneri pentru tarife suplimentare pentru
serviciile prestate in Complexul Agroalimentar Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis)
din Municipiul Zalau. Pentru Piaţa Dumbrava Nord, nu sunt solicitări de inchiriere ocazionala a
meselor.
Pentru desfasurarea acestor activitati sunt aprobate tarife prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Zalau nr. 394/23.12.2020, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public si privat al Municipiului Zalau
pentru anul 2021, Anexa 3.
Necesitatea aprobării acestor tarife, conform fundamentării efectuate de către administratorul pieţelor,
este următoarea:
-in perioada de sezon a fructelor si legumelor exista solicitări de inchiriere ocazionala a meselor din
pieţe, de către producători si comercianţi, inclusiv din alte judeţe ale tarii;
-comercianţii si producătorii care au activitate permanenta in pieţe, incheie un contract si achita un tarif
de rezervare lunara, rezultat din licitatie(pomind de la un tarif minim aprobat), precum si un tarif de
inchiriere zilnica a mesei/meselor;
-in condiţiile curente de reglementare si a tarifelor aprobate, mesele disponibile pot fi Închiriate, fara
rezervare, existând astfel o inegalitate de tratament intre cei cu activitate permanenta si cei cu activitate
sezonierea in pieţe, preum si tensiuni si solicitări de reziliere contracte de rezervare din partea celor cu
activitate permanenta.
- veniturile încasate din pieţe nu asigură acoperirea cheltuielilor de funcţionare;
In aceste condiţii operatorul propune aprobarea unor tarife de inchiriere ocazionala, care sa se
aplice solicitanţilor care nu au Încheiat contracte de rezervare a meselor/vitrinelor frigorifice, care
sa descurajeze rezilierea de contracte si optarea pentru vânzare zilnică fără rezervare de masă si sa vina
în sprijinul comercianţilor şi producătorilor cu activitate permanentă în pieţe, in beneficiul utilizatorilor.
Propunerile de tarife pentru utilizarea locurilor publice in Complexul Agroalimentar Central si Hala
agroalimentara Astralis(Piata Astralis) din Municipiul Zalau, sunt următoarele:
DENUMIRE TARIF

UM

TARIF 2021

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

20,00

Tarif zilnic ocazional masa flori -producători

lei/masa/zi

25,00
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Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica -producători agricoli

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -comercianţi

lei/masa/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp - comercianţi

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

30,00

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica - comercianţi
NOTA.'Tarifele includ TVA

Tarifele se aplica solicitanţilor care nu au Încheiat contract de rezervare a meselor/vitrinelor frigorifice.

Având in vedere cele prezentate mai sus, in temeiul art.136, alin.l din OUG nr 57/2019 privind Codul
administrativ imi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotarare si solicit Consiliului Local
al Municipiului Zalau, sa analizeze si sa hotarasca cu privire la adoptarea acestuia, astfel:
l.Aprobarea noilor tarife propuse de SADP Zalau pentru servieiile prestate in Complexul
Agroalimentar Central si Piaţa Astralis din Municipiul Zalau, prin completarea Hotărârii
394/23.12.2020, Anexa 3 punct l-Tarife practicate pentru utilizarea locurilor publice in Complex
agroalimentar central si Anexa 3 punct 2-Tarifepentru anul 2021pentru utilizarea locurilor publice
in Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis), cu următoarele tarife:
UM

DENUMIRE TARIF

TARIF 2021

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

20,00

Tarif zilnic ocazional masa flori -producători

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica -producători agricoli

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -comercianţi

lei/masa/zi

'—' 30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp - comercianţi

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

30,00

Tai'if zilnic ocazional vitrina frigorifica - comercianţi

lei/vitrina/zi

30,00

NOTA.'Tarifele includ TVA
2.Tarifele de mai sus se aplica
meselor/vitrinelor frigorifice.

solicitanţilor care nu au Încheiat contract de rezervare a

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalau
Ionel Ciunt

/

'SCUP/RC /2ex.

î
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)260.661869
Telefon: (40)260.610550
e-mail: prinnaria@zalausj.ro
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Nr. 28808/ 28.04.2021

APROBAT.

174
i

»/•f!
AVIZ
serviciile
privind aprobarea noilor tarife propuse de SAD,
prestate in Complexul Agroalimentar Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata
Astralis), prin completarea Hotărârii 394/23.12.2020, Anexa 3

SADP Zalau, administratorul pieţelor din Municipiul Zalau in baza Contractului de
administrare nr.36269/10.08.2010 cu modificările ulterioare, prin adresa nr. 5638/20.04.2021,
Înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr. 26624/20.04.2021, inainteaza propuneri
pentru noi tarife pentru serviciile prestate in Complexul Agroalimentar Central si Hala
agroalimentara Astralis(Piata Astralis) din Municipiul Zalau.
Pentru Piaţa Dumbrava Nord, nu sunt solicitări de inchiriere ocazionala a meselor.
Pentru desfasurarea acestor activitati sunt aprobate tarife prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Zalau nr. 394/23.12.2020, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a
tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public si privat al
Municipiului Zalau pentru anul 2021, Anexa 3.
Solicitarea a fost analizata prin raportare la prevederile următoarelor reglementari:
- Ordonanţa Guvernului nr.71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 3/2003 ;
- HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse si servicii de piaţa in unele zone
publice cu modificările ulterioare;
- Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol;
Conform OG 71/2002, ait.39, alin(4) structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor fi
stabilite astfel incat:
„ -sa acopere costul efectiv al preş tarii/furnizarii serviciilor;
-sa acopere cel puţin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare;
-sa descurajeze consumul excesiv si risipa;
-sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protecţia mediului;
-sa incurajeze investiţiile de capital;
-sa respecte autonomia financiara a operatorului^
Propunerea de tarife este insotita de o fundamentare a necesităţii acestora, ca urmare a
analizei efectuate de către administratorul pieţelor, astfel:
-in perioada de sezon a fructelor si legumelor exista solicitări de inchiriere ocazionala a
meselor din pieţe, de către producători si comercianţi, inclusiv din alte judeţe ale tarii;
-comercianţii si producătorii care au activitate permanenta in pieţe, incheie vm contract si
achita un tarif de rezervare lunara, rezultat din licitatie(pomind de la un tarif minim aprobat),
precum si un tarif de inchiriere zilnica a mesei/meselor;
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Spre exemplu, un comerciant achita următoarele sume:
-un tarif zilnic masa 1,35 mp = 10 lei/zi, aprobat;
-un tarif de rezervare rezultat din licitaţie, pornind de la tariful minim de 156 lei/masa/luna;
conform licitaţiilor efectuate, tariful mediu lunar de rezervare este de 239 lei/masa/luna.,
calculat la 26 zile, rezultând astfel un cost zilnic de 9,2 lei.
Astfel costul total zilnic plătit de comercianţii care au activitate permanenta in pieţe este
suma celor 2 tarife = 19,2 lei/zi/masa.
Arătăm mai jos care sunt tarifele pentru Închirierea unei mese/vitrine /zi, respectiv preturile
de pornire la licitaţie pentru rezervarea acestora:
DENUMIRE TARIF

UM

TARIF

Tarif zilnic masa 1,35 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

8,00

Tarif zilnic masa 1,02 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

6.00
’r

Tarif zilnic masa flori -producători

lei/masa/zi

8.G0

Tarif zilnic vitrina frigorifica -producători agricoli

lei/vitrina/zi

loio

Tarif zilnic masa 1,35 mp -comercianţi

lei/masa/zi

10,00

Tarif zilnic masa 1,02 mp - comercianţi

lei/masa/zi

7,50

Tarif zilnic masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

10,00

Tarif zilnic vitrina frigorifica - comercianţi

lei/vitrina/zi

12,00

DENUMIRE TARIF

UM

TARIF

Tarif pornire la licitaţie rezervare masa 1,35 mp - la solicitariproducatori agricoli

lei/masa/luna

125,00

Tarif pornire la licitaţie rezervare masa 1,02 mp -la solicitariproducatori agricoli

lei/masa/luna

92,00

Tarif pornire la licitaţie rezervare masa flori -la solicitariproducatori

lei/masa/luna

250,00

lei/vitrina/luna

156,00

Tarif pornire la licitaţie rezervare masa 1,35 mp - la solicitări—
comercianţi

lei/masa/luna

156,00

Tarif pornire la licitaţie rezervare masa 1,02 mp -la solicitări—
comercianţi

lei/masa/luna

115,00

Tarif pornire la licitaţie rezervare masa flori -la solicitări—
comercianţi

lei/masa/luna

300,00 j

lei/vitrina /luna

187,00

Tarif pornire la licitaţie vitrina frigorifica -la solicitariproducatori agricoli

Tarif pornire la licitaţie vitrina frigorifica -la solicitări comercianţi

-in condiţiile curente de reglementare si a tarifelor aprobate, mesele disponibile pot fi
inehiriate, fara rezervare, existând astfel o inegalitate de tratament intre cei cu activitate
permanenta si cei cu activitate sezonierea in pieţe, preum si tensiuni si solicitări de reziliere
contracte de rezervare din partea celor cu activitate permanenta.
- veniturile încasate din pieţe nu asigură acoperirea cheltuielilor de funcţionare;
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In aceste condiţii operatorul propune aprobarea unor tarife de inchiriere ocazionala,
care sa se aplice solicitanţilor care nu au Încheiat contracte de rezervare a
meselor/vitrinelor frigorifice, care sa descurajeze rezilierea de contracte si optarea
pentru vânzare zilnică fără rezervare de masă si sa vina în sprijinul comercianţilor şi
producătorilor cu activitate permanentă în pieţe, in benefîciul utilizatorilor.

i

Propunerile de tarife pentru utilizarea locurilor publice in Complexul Agroalimentar
Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis) din Municipiul Zalau, sunt
următoarele:
UM

DENUMIRE TARIF

TARIF 2021

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp -producători agricoli

lei/masa/zi

20,00

Tarif zilnic ocazional masa flori -producători

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica -producători agricoli

lei/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -comercianţi

lei/masa/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp - comercianţi

lei/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica - comercianţi
NOTA:Tarifele includ TVA

lei/vitrina/zi

30,00

Tarifele se aplica solicitanţilor care nu au Încheiat
meselor/vitrinelor frigorifice.

contract de rezervare a

In urma analizării propunerilor de tarife. Comisia de analiza a tarifelor emite:
Aviz favorabil
pentru aprobarea noilor tarife propuse de SADP Zalau pentru serviciile prestate
in Complexul Agroalimentar Central si Hala agroalimentara Astralis(Piata Astralis)
din Municipiul Zalau, prin completarea Hotărârii 394/23.12.2020, Anexei 3. l-Tarife
practicate pentru utilizarea locurilor publice in Complex agroalimentar central si Anexei
3. 2 -Tarifepentru anul 2021 pentru utilizarea locuriloro publice in Hala agroalimentara
Astralis (Piaţa Astralis), cu următoarele tarife:

DENUMIRE TARIF

UM

TARIF 2021

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -producători agricoli

Ici/mas a/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp -producători agricoli

Ici/masa/zi

20,00

Tarif zilnic ocazional masa flori -producători

Ici/masa/zi

25,00

Tai'if zilnic ocazional vitrina fi'igorifica -producători agricoli

Ici/vitrina/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,35 mp -comercianţi

Ici/masa/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1,02 mp - comercianţi

Ici/masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - comercianţi

lei/masa/zi

30,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica - comercianţi

lei/vitrina/zi

30,00

3

If

2.Tanfele de mai sus se aplica solicitanţilor care nu au Încheiat contract de rezervare a
meselor/vitrinelor frigorifice.

Comisia de analiza, stabilire, ajustare sau
serviciilor de utilitati publice
1 .Teodor Balajel - presed^e
2.Rodica Ciurte - membruAcLi^
S.Claudia Contras-membru ^
4. Laurentiu Ghiurutan - membru
5. Adina Predescu - membru
6. Ioana Sav - membru
V.Marius Sestras - membru
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Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

In desfasurarea activitatii in pieţele agre^alimentare din Municipiul Zalau
intampinam următoarea situaţie:
•

In perioada de sezon a fructelor si legumelor avem solicitări de inchiriere
ocazionala a meselor din pieţe;

•

Pentru a veni in sprijinul producătorilor agricoli si comercianţilor care
desfasoara activitate permanenta in pieţe, dorim sa diferentiem tarifarea
ocazionala de tarifarea zilnica. Menţionam ca, utilizatorii permanenţi ai
pieţelor achita si un tarif de rezervare lunar, astfel incat costul lunar al
unei mese ocupate permanent se compune din cumulul celor doua
componente (tarif rezervare + tarif zilnic);

•

Nediferentierea acestor doua tipuri de tarifare in pieţe, coroborat cu
obligativitatea primirii in pieţe a producătorilor agricoli, inclusiv a celor din
alte Judeţe, conduce la o concurenta neloiala, tensiuni, reziliere de
contracte etc.

•

Urmare a

celor menţionate,

propunem

următoarele tarife

pentru

utilizatorii ocazionali/ sezonieri din pieţele agroalimentare din Municipiul
Zalau:

O

i

DENUMIRE TARIF

UM

TARIF ocazional

Tarif zilnic ocazional masa 1.35 mp - producători agricoli

masa/ zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa 1.02 mp - producători agricoli

masa/ zi

20,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - producători

masa/ zi

25,00

vitrina/ zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1.35 mp - comercianţi

masa/ zi

30,00

Tarif zilnic ocazional masa 1.02 mp-comercianţi

masa/zi

25,00

Tarif zilnic ocazional masa flori - comercianţi

masa/zi

30,00

. vitrina/ zi

30,00

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica - producători agricoli

Tarif zilnic ocazional vitrina frigorifica - comercjapti

Cu deosebita consideraţie.

Director executiv.

Sef birou.

ADRIDAN Marcel Vasile,

HOSU Ioana,

. Eag.e_LoJLl

Rodica Ciurte
From;
Date:

To:

"Marcel Adridan" <niarcel.adridan@yahoo.com>
28/04/2021 09:36
"Rodica Ciurte" <ciurterodica@zalausj.ro>

în propunerea valorii meselor s-a avut în vedere faptul că un tarif zilnic este constituit
din două componente (tarif de rezervare licitat şi tarif zilnic).

Exemplu:
Comerciant: - Tarif masa 1,35 mp = 10 lei/zi
- Tarif minim rezervare prin licitaţie lunar = 156 lei
- Tarif mediu rezervare prin licitaţie lunar = 239 lei, calculat la 26 zile, rezultă
un cost zilnic de 9.2 lei.
Costul total zilnic este suma celor 2 tarife = 19,2 lei
';

Tarif ocazional propus zilnic = 30 lei

Totodată, veniturile încasate din pieţe nu asigură acoperirea cheltuielilor de
funcţionare iar pentru descurajarea rezilierii de contracte şi optarea pentru vânzare zilnică
fără rezervare de masă, deasemenea pentru de a veni în sprijinul comercianţilor şi
producătorilor cu activitate permanentă în pieţe solicităm aprobarea noilor tarife propuse.

On Tuesday, April 27, 2021, 04:48:27 PM GMT+S, Rodica Ciurte <ciurterodica@zalausj.ro> wrote:
Stimati colegi,
Va trimit solicitarea de tarife noi la pieţele agroalimentare si avizul Comisiei( draft). S-a justificat
necesitatea, nu valoarea! Cred ca ar trebui sa justificam si valoarea! Marcel, te rog sa justifici
propunereaţ cum le-ati stabilit?)!
Voi pregăti si referat si raport.
Daca aveţi observaţii va rog sa le comunicaţi.
Mulţumesc.
Rodica Ciurte
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