
COMUNAJ-ÂDEŞTI, JjJDQUL VÂLCEA 
—CONSILIUL 

HOTĂRÂREA NR. 38/2022 
privind organizarea bâlciului tradiţional de "Obrejenie" 

din data de 6 august 2022. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din 22 iulie 2022 la care "participă-10 consilieri din totalul de 11 în funcţie; • 

Având în vedere : 
• Referatul de aprobare nr.2021/23.06.2022 la proiectul de hotărâre privind organizarea 

bâlciului tradiţional de "Obrejenie" din data de 6 august - 2022.prezentat de primar 
• Raportul nr.2022/13.01.2022 al compartimentului taxe şi impozite locale ; 
• Avizele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 ; 

Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.2023/23.06.2022 ; 

în conformitate cu prevederile : 
• art. 4 alin (2) şi (3), art 7 alin. (1) lit. "c" şi art.Î5 din H.G.R. nr.348/2004 privind 

exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul de Organizare si Funcţionare a pieţei mixte şi a bâlciurilor tradiţionale 
din comuna Lădeşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Lădeşti 
nr. 17/29.09.2004; 

• art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată şi completată; 
• art.129 alin.1. alin.2. lit. b şi c , alin. 4 lit.c. şi alin. 14 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.c. şi g şi art. 196 alin.(1) lit. a 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
cu un număr de 10 voturi pentru , 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă organizarea bâlciului tradiţional de "Obrejenie" din data 
de 6 august 2022, în incinta pieţei şi târgului comunal, proprietate publică a Comunei 
Lădeşti. 

Art.2. Pentru ocuparea de spaţii în incinta pieţei mixte şi a târgului 
comunal în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, alimentaţie publică sau prestări de 
servicii cu ocazia bâlciului tradiţional de „Obrejenie" din data de 6 august 2020, se stabilesc 
următoarele tarife speciale, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art3. Viceprimarul comunei va lua măsurile necesare pentru asigurarea 
aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. _ 



Art.4.-SeeretaFuLgeneraL^ va aduce la cunoştinţă publica 
prezenta hntărâm^m^ ţeapedMxompar t imentu lu i Regfstratură-rerâtitcnj^1icah^h&^ 
comunica primatului, ̂ ceprimarelBi^GomuaeUîQ- vederea, aduceg^la ţ r ^ e p l j m r e ^ j n s t i ^ ^ 
Prefectului Judeţul Vâlcea^ _ 

- 7 ' I ' y - Lădeşti, 22lulie]2022." 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Prnr.Pdiiri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. \iff..J.-.££Şk 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 
responsabile 

1 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate : 
• simDla .' ^absoluta • calificata -

7 Comunicarea către primar 
3 Comunicarea către prefectul judeţului 
4 Aducerea la cunoştinţa publică w-—— 
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual 

6 . 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa 
caz 

k££5>—-



CONSILIUtl-OCAL LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

ANEXĂ 
la Hotărârea nrr3B/22j07.2022 privind organizarea bâlciului tradiţional 

âe"Obrejenie" din data de 6 august 2022. ' - -

1. Tarife stabilite: 

1.. Ocuparea meselor din incinta pieţei: 2 0 lei/masă/zi 

2. Pentru ocuparea de-teren-4iber sau spaţii din incinta pieţei si tfttţpitartrf y«jgw>; 
desfăşurării- de activităţi comerciale cu : ' ' ... 

. ' restaurante, grătare, băuturi alcoolice şi răcoritoare = 700 iei/punct de lucru/zi. 
•• •• tonete îngheţata, patiserie, gogoşerie.etc. - = 200 lei/toneta/agregat/zi. 

• vânzarea diferitelor produse comerciale de pe tarabe sau maşini, cu excepţia celor de 
la aliniatele precedente, - = 5 lei/m.p./zi - . 

3 Pentru ocuparea de teren în vederea desfăşurării de activităţi distractive 
'aocuri,rulete,arcuncarecercuri,bile,etc) • = 70 lei/zi/punct/actmtate 

4 Ocuparea de teren în vederea comercializării de obiecte, haine, încălţăminte şi alte. 
produse second-hand - = 80 lei/zi/comerciant. 

5 Pentru amplasarea de tiribombe / instalaţii agrement: 
. tiribombă cu lanţuri - = 700 lei/zi/tiribombă 
. tiribomba pentru copii . = 700 lei/zi/tiribombă 
• carusel masinute tamponabile , bancă zburătoare, 

umbreluţe rotative , ciocan si altele asimilabile = U 00 lei/zi/instalaţie 
. tobogane gonflabile = 250 lei/zi/instalaţie 
• trambuline elastice copii = 150 lei/zi/instalaţie 

6. Taxă utilizare WC public . = 1 leu/persoană. 

II. Pentru buna desfăşurare a târgului şi în vederea încasării tarifelor stabilite, se 
constituie următoarea comisie : 

1. Pîlsu Georgeta-Luminiţa - casier. 
2. Bunescu Valeriu - consilier local 
3. Florescu Dumitru - consilier local 


