
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.26 
din data de 18.04.2019, privind modificarea HCL nr.5 

din 30.01.2018 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.121/28.11.2017, 
privind stabilirea tarifelor de bază pe metru pătrat pentru închirierea spaţiilor cu altă 

destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
comunei Șimand 

 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 
18.04.2019. 

Având în vedere: 
 expunerea de motive întocmită de către dl. consilier local Bogdan Petru din care rezultă 

necesitatea modificării unor tarife de bază pe metru pătrat pentru închirierea spațiilor cu altă 
destinație decât locuință şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei 
Șimand; 

 prevederile HCL nr. 5 / 30.01.2018 privind modificarea și completarea anexei la HCL 
nr.121/28.11.2017, privind stabilirea tarifelor de bază pe metru pătrat pentru închirierea 
spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
comunei Șimand 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

 prevederile  art.16 alin.(1) din Legea nr. nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, 
actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.28 alin.3 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată; 
 prevederile art. 36 alin. (2), lit.”c”, alin.(4), lit.”c”, alin.(9) din Legea nr.215/2001, a 

Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 

 
 
În temeiul prevederilor art. 33 din Legea nr . 393 / 2004,  privind drepturile aleşilor locali, de 
iniţiativă în promovarea actelor administrative şi a art.45, alin ( 1 )  din Legea nr.215 din 23 aprilie 
2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                          

         HOTĂRĂŞTE:  
 
Art. 1. - Se aprobă modificarea  Anexei I  la HCL nr. 5 / 30.01.2018 privind stabilirea tarifelor de 
bază pe metru pătrat pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință şi a terenurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Șimand, după cum urmează: 
- la nr. crt. 19 ,, Închiriere teren curți construcții în scopul desfășurării de activități economice”, 
valoarea va fi de 0,06 Euro/mp/lună  în loc de 0,03 Euro/mp/lună. 
ART.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Șimand şi se 
comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şimand. 

        

   
       Preşedinte de şedinţă,                    Avizat de legalitate, 
              Barna Lionel                                     Secretar Brîndaş Lavinia 
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