ROMANIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL
ORAS SOVATA

HOTĂRÂREA NR.6/24.01.2008
privind stabilirea tarifelor de baza la chiriile pentru spatiile cu alte destinatie decât locuinte ce
aparţin domeniului public si privat al Consiliului Local Sovata
pe anul 2008
Avand in vedere Referatul de specialitate depusa de Compartimentul de Administrarea
Domeniului public şi privat , cu nr. de inregistrare 64/07.01.2008 privind stabilirea chiriei pentru
spatiile cu altă destinatie decât locuinta;
Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. I - pentru programe de

dezvoltare economico socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului şi comerţ ;
In temeiul prevederilor
- Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;
- Legea nr.571/2003, Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.36, alin.5 lit.”a”, “b” si art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala , republicată;
CONSILIUL LOCAL ORAŞ SOVATA
HOTĂRÂŞTE:
Art.1- Pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aparţinând domeniului public şi
privat al oraşului Sovata, administrate de societăţi comerciale, regii autonome,instituţii publice,
etc. chiria lunară, pe mp. de spaţiu, se stabilesc conform anexa nr. 1 a prezentei hotărâri ;
Art.2 -Tariful de la activitatea de bază se aplică şi pentru spaţiile care deservesc activităţi
ca de exemplu ; depozitele de mână, subsoluri şi pivniţele amenajate special pentru depozite,
grupuri sanitare, dependinţele, holurile, debaralele şi alte asemeneaspaţii :.
Art.3 - Schimbarea profilului de activitate, subînchirierea au modificarea structurii
construite a spaţiilor închiriate se poate face numai cu acordul scris al proprietarului.
Chiria urmează a se modifica în funcţie de schimbările intervenite.
Art.4 - Spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele cu handicap, invalizii de
război, veteranii de război, văduvele de război, luptătorii în Revoluţia din Decembrie1989,
deţinuţii politici şi asociaţiiile cu scop caritabil sau de apărarea a drepturilor omului vor beneficia
de o reducere de 50% din cuantumul chiriei.
Art.5 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se însărcinează compartimentele
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata.
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