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CONSILIUL L-O CAL. FAGARAŞ
Strada Kespufc>lioii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 26a 211 313, Fax. 0040 268 213 020 

Web: www.fjrimaria~fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Proiect
Hotărârea nr._________
Din data d e _____ 2022

-privind aprobarea taxelor / tarifelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.
începând cu luna februarie 2022

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa________________ ,

, Analizând Referatul de aprobare şi raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.
Supune spre analiză ,verificare şi aprobare taxelor / tarifelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi 

Oboare Făgăraş S.R.L. începând cu luna februarie 2022
Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local_________ ;
Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 369 din data de I5.l2 .202l a SC Pieţe Târguri şi 

Oboare Făgăraş SRL şi adresa de înaintare nr.370/l5.l2.202l, înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 
62826/20.12.2021 prin care se propun taxele/tarifele practicate pentru anul 2022, Hotărârea CA 
nr.5/l4 .l2 .202l, HCL nr. 265/2021 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru 
administrarea şi exploatarea pieţei agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a grupurilor sanitare 
publice în Municipiul Făgăraş , către SC Pieţe, Târguri şi Oboare SRL prin atribuire directă, Adresa SC 
Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL nr.l 1/18.01.2022 înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 
1917/18.01.2022

Văzând dispoziţiile art. 28 lit.j), art. 29 alin.l lit.a), art. 30 lit.g) , art. 31 lit.a) , art. 39 din OG 
71/2002, art. 7 alin.3 şi urm, art. 26 alin.l din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 
public pentru administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a 
grupurilor sanitare publice în Municipiul Făgăraş prin atribuire directă nr. 58614/318/12.11.2021 , 589 
alin.2 şi art. 594 din OUG 57/2019

în baza O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, art.454,art. 484 alin 1-3, art. 486 
şi urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de afişare cu nr.63444/22.12.2021 al 
dezbaterii publice pentru ajustarea/modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a municipiului Făgăraş si Dezbaterea publică din data de 14.01.2022

în temeiul art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art. 196 alin.l lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.l -Se aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) -  
abonament lunar în cuantum de 10 lei/mp/zi cu TVA inclus, conform Anexei nr.3 şi a Notei de 
fundamentare aferentă propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) -  cu 
plata la zi în cuantum de 13 lei/mp/zi cu TVA inclus conform Anexei nr.2 şi a Notei de fundamentare 
aferentă propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte integrante din 
prezenta hotărâre
Art.3 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere masă (2mp) -  
abonament lunar în cuantum de 20 lei/zi cu TVA inclus reprezentând dublul valorii taxei prevăzute la A rt.l, 
conform Anexei nr.3 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe 
Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte integrante din prezenta hotărâre
Art.4 -S e aprobă începând cu luna februarie2022 nivelul taxei reprezentând închiriere masă (2mp) -  cu 
plata la zi în cuantum de 26 lei/zi cu TVA inclus reprezentând dublul valorii taxei prevăzute la Art.2, 
conform Anexei nr.2 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe 
Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.5 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) în hală 
încălzită în perioada 01 noiembrie-28/29 februarie în cuantum de 16 lei/mp/zi cu TVA inclus, conform 
Anexei nr.4 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi 
Oboare Făgăraş SRL parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.6 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) -  
abonament lunar în hală încălzită în perioada 01 noiembrie-28/29 februarie în cuantum de 12 lei/mp/zi cu 
TVA inclus, conform Anexei nr.5 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către 
SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL ,parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.7 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere vitrină frigorifică în 
hală de brânzaturi -1 zi percepute de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL în cuantum de 35 
lei/buc/zi cu TVA inclus, conform Anexei nr.6 şi a Notei de fundamentare aferentă, parte integrante din 
prezenta hotărâre.
Art.8 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere vitrină frigorifică în 
hală de brânzaturi -abonament săptămânal în cuantum de 30 lei/buc/zi cu TVA inclus, conform Anexei 
nr.7 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL , parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.9 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere vitrină frigorifică în 
hală de brânzaturi -abonament lunar în cuantum de 23 lei/buc/zi cu TVA inclus, conform Anexei nr.8 şi a 
Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, 
parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.10 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând închiriere platou -  
abonament zi la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 1,5 lei/mp/zi cu TVA inclus,
Art.l 1 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând închiriere platou -  
abonament lunar la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 50 lei/lună cu TVA inclus,
Art.12 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei reprezentând închiriere teren 1 mp pentru 
ocupare cu tonomate cafea, lapte, aparate îngheţată ( utilităţi incluse) în cuantum de 12 lei/mp/zi cu TVA 
inclus, conform Anexei nr.9 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC 
Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.13 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând închiriere pavilion 3/3 m 
-abonament săptămânal la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 75 lei/săptămână cu TVA inclus, 
Art.14 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând folosirea cântarelor de la 
0-1 Okg la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 6 lei/buc/zi cu TVA inclus, conform Anexei 
nr.10 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL, parte integrante din prezenta hotărâre.



Art.15 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând folosirea cântarelor de la 
0-150kg la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 8 lei/zi cu TVA inclus
Art.16 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând accesul/parcarea 
vehiculelor în incinta şi parcarea pieţei- pentru vehiculele care intră în parcarea pieţei la nivelul aprobat 
pentru anul 2021 în cuantum de 1 leu/oră cu TVA inclus, conform Anexei nr.l 1 şi a Notei de fundamentare 
aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte integrante din 
prezenta hotărâre.
Art.17 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând accesul/parcarea 
vehiculelor în incinta şi parcarea pieţei- abonament zilnic parcare autoturisme la nivelul aprobat pentru 
anul 2021 în cuantum de 10 lei/zi cu TVA inclus
Art.18 -S e  aprobă începând cu luna februarie2022 menţinerea taxei reprezentând folosirea WC-ului public 
la nivelul aprobat anul 2021 în cuantum de 1 leu/persoană cu TVA inclus conform Anexei nr.12 şi a Notei 
de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte 
integrante din prezenta hotărâre.
Art.19 -S e  aprobă începând cu luna februarie2022 menţinerea taxei reprezentând închiriere spaţii 
comerciale din incinta pieţei la nivelul aprobat anul 2021 în cuantum de 13 euro/mp/lună cu TVA inclus, 
conform Anexei n r .l3 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe 
Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.20 -S e aprobă începând cu luna februarie2022 menţinerea taxei reprezentând închiriere căbănuţă lemn 
eveniment organizat la nivelul aprobat anul 2021 în cuantum de 50 lei/zi cu TVA inclus 
Art.21 -S e aprobă începând cu luna februarie2022 menţinerea taxei reprezentând închiriere căbănuţă lemn- 
abonament lunar la nivelul aprobat anul 2021 în cuantum de 10 lei/zi cu TVA inclus conform Anexei n r .l5 
şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş 
SRL, parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.22 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul tarifului reprezentând cazare "camere de 
închiriat”- cameră cu 2 paturi cu TV şi duş în cuantum de 1201ei/cameră cu TVA inclus, conform Anexei 
n r.l4.1 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL, parte integrante din prezenta hotărâre.
Art.23 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul tarifului reprezentând cazare ”camere de 
închiriat”- cameră cu 3 paturi cu TV şi duş în cuantum de 1501ei/cameră cu TVA inclus, conform Anexei 
n r.l4 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL, parte integrante din prezenta hotărâre.
* Tariful/cameră va creşte proporţional cu clasificarea hotelului la 2* sau
3* ’ ’

* Vor exista oferte personalizate în funcţie de numărul camerelor rămase libere la un moment dat, însă tariful nu 
va scădea mai mult de 7%
* Tariful poate varia în funcţie de sezon (vară-iarnă), însă nu va creşte cu mai mult de 30% din 

tarif
*Pentru cazări pe perioade mai mari de 5 zile tariful poate fi redus cu maxim 20%
Art.24 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând comercializare brazi la 
nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 5 lei/buc cu TVA inclus
Art.25 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale 
şi terenuri-taxă caiet de sarcini la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 50 lei cu TVA inclus 
Art.26 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale 
şi terenuri-taxă participare licitaţii la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 50 lei cu TVA inclus 
Art.27 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale 
şi terenuri-garanţie licitaţie spaţiu comercial la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 1000 lei cu 
TVA inclus



Art.28 -S e  aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale 
şi terenuri-garanţie licitaţie teren la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 500 lei cu TVA inclus 
Art.30 -S e aprobă începând cu luna februarie 2022 menţinerea taxelor pentru vânzări de cereale, 
animale,mărfuri, folosirea platoului în târg la nivelurile aprobate pentru anul 2021 astfel :

a) Pentru 1 sac cereale - 1 leu/sac TVA inclus
b) Autovehicule, căruţe până la 1 tonă -  10 lei TVA inclus
c) Autovehicule 1 - 3 tone -  30 lei TVA inclus
d) Autovehicule peste 3 tone -  100 lei TVA inclus
e) Purcei 6-8 săptămâni - 3 lei/buc TVA inclus
f) Porcine, bovine, cabaline - 5 lei/buc TVA inclus
g) Taxa abatorizare (bovine, porcine, ovine) - 1 leu/kg TVA inclus
h) Taxa abatorizare ( păsări) - 1,20 lei/kg TVA inclus
i) Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, autoturisme, mese improvizate, etc:

-pentru vânzare de produse sau prestări de servicii.- 5 lei/mp/zi TVA inclus 
-pentru confecţionare produse.- 5 lei/mp/zi TVA inclus
Art.31 -  Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru administrarea şi 
exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a grupurilor sanitare publice în 
Municipiul Făgăraş prin atribuire directă nr. 58614/318/12.11.2021 se modifică şi se completează în mod 
corespunzător prin Act adiţional conform celor prevăzute în prezenta hotărâre.
Art.32 -  Se imputerniceste Primarul Municipiului Făgăraş să semneze Actul adiţional aferent Contractului 
de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru administrarea şi exploatarea pieţelor 
agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a grupurilor sanitare publice în Municipiul Făgăraş prin 
atribuire directă nr. 58614/318/12.11.2021 precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei 
hotarari.
Art.33- Pentru luna ianuarie 2022 taxele / tarifelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş 
S.R.L. se stabililesc.....................
Art.34- Semnatarii fişelor de fundamentare şi a memoriilor tehnico economice răspund pentru 
veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii taxei/tarifelor supuse aprobării
Art.35 -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş prin Serviciul de Utilităţi Publice şi Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fagaras si SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL
Art.36 -  Prezenta hotarare se aduce la cunostiinţa publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului 
Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la indeplinire si se comunică Instituţiei Prefectului în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.

Iniţiatori,

CONSILIER LOCAL 

MAGDALENA CENŢII

Vizat pentru legalitate 

Secretar Geiferal

Hotărârea s-a adoptat cu un număr d e ______ voturi.



Consilieri în funcţie -  
Consilieri prezenţi -

Prezenta hotărâre se comunică:
- 1 ex. Instituitei Prefectului Braşov
- 1 ex. Primarul Municipiului Făgăraş
- 1 ex. Secretarul Municipiului
- 1 ex. Direcţia Buget-Finanţe
- 1 ex. S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Afişare



Subsemnaţii Cenţiu Magdalena- Florina şi Popa Ovidiu Nicolae, consilieri locali în 
Municipiul Făgăraş, în conformitate cu prevederile art. 45, alin 6 din Legea nr. 215/2001, 
privind Administraţia Publică Locală şi ale legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, supun 
atenţiei Dvs. urm ătoarea:

INIŢIATIVĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea taxelor / tarifelor percepute de S.C. Pieţe si Oboare Fagaras SRL

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Nota de Fundamentare cu nr 369/15.12.2021 a SC Pieţe , Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL , vă propunem spre aprobare următoarele taxe / tarife percepute de societatea sus 
menţionata, începând cu luna februarie 2022:

- nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) — abonament lunar în cuantum de 10 
lei/mp/zi cu TVA inclus, conform Anexei nr.3 şi a Notei de fundamentare aferentă 
propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL

- nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) -  cu plata la zi în cuantum de 13 
lei/mp/zi cu TVA inclus conform Anexei nr.2 şi a Notei de fundamentare aferentă 
propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL

- nivelul taxei reprezentând închiriere masă (2mp) -  abonament lunar în cuantum de 20 
lei/zi cu TVA inclus reprezentând dublul valorii taxei prevăzute la A rt.l, conform 
Anexei nr.3 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC 
Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL

- nivelul taxei reprezentând închiriere masă (2mp) -  cu plata la zi în cuantum de 26 lei/zi 
cu TVA inclus reprezentând dublul valorii taxei prevăzute la Art.2, conform Anexei 
nr.2 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe 
Târguri şi Oboare Făgăraş SRL

- nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) în hală încălzită în perioada 01 
noiembrie-28/29 februarie în cuantum de 16 lei/mp/zi cu TVA inclus, conform Anexei 
nr.4 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe 
Târguri şi Oboare Făgăraş SRL

- nivelul taxei reprezentând închiriere masă (lm p) -  abonament lunar în hală încălzită în 
perioada 01 noiembrie-28/29 februarie în cuantum de 12 lei/mp/zi cu TVA inclus, 
conform Anexei nx.5 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de 
către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL



nivelul taxei reprezentând închiriere vitrină frigorifică în hală de brânzaturi -1 zi 
percepute de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL în cuantum de 35 lei/buc/zi 
cu TVA inclus, conform Anexei nr.6 şi a Notei de fundamentare aferentă 
nivelul taxei reprezentând închiriere vitrină frigorifică în hală de brânzaturi -abonament 
săptămânal în cuantum de 30 lei/buc/zi cu TVA inclus, conform Anexei nr.7 şi a Notei 
de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL , parte integrantă din prezenta hotărâre.
nivelul taxei reprezentând închiriere vitrină frigorifică în hală de brânzaturi -abonament 
lunar în cuantum de 23 lei/buc/zi cu TVA inclus, conform Anexei nr.8 şi a Notei de 
fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL
menţinerea taxei reprezentând închiriere platou -abonament zi la nivelul aprobat pentru 
anul 2021 în cuantum de 1,5 lei/mp/zi cu TVA inclus,
menţinerea taxei reprezentând închiriere platou -abonament lunar la nivelul aprobat 
pentru anul 2021 în cuantum de 50 lei/lună cu TVA inclus,
nivelul taxei reprezentând închiriere teren 1 mp pentru ocupare cu tonomate cafea, lapte, 
aparate îngheţată ( utilităţi incluse) în cuantum de 12 lei/mp/zi cu TVA inclus, conform 
Anexei nr.9 şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC 
Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL
menţinerea taxei reprezentând închiriere pavilion 3/3 m -abonament săptămânal la 
nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 75 lei/săptămână cu TVA inclus, 
menţinerea taxei reprezentând folosirea cântarelor de la 0-1 Okg la nivelul aprobat 

pentru anul 2021 în cuantum de 6 lei/buc/zi cu TVA inclus, conform Anexei nr.10 şi a 
Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi 
Oboare Făgăraş SRL
menţinerea taxei reprezentând folosirea cântarelor de la 0-150kg la nivelul aprobat 
pentru anul 2021 în cuantum de 8 lei/zi cu TVA inclus
menţinerea taxei reprezentând accesul/parcarea vehiculelor în incinta şi parcarea pieţei- 
pentru vehiculele care intră în parcarea pieţei la nivelul aprobat pentru anul 2021 în 
cuantum de 1 leu/oră cu TVA inclus, conform Anexei nr. 11 şi a Notei de fundamentare 
aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, 
menţinerea taxei reprezentând accesul/parcarea vehiculelor în incinta şi parcarea pieţei- 
abonament zilnic parcare autoturisme la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum 
de 10 lei/zi cu TVA inclus
menţinerea taxei reprezentând folosirea WC-ului public la nivelul aprobat anul 2021 
în cuantum de 1 leu/persoană cu TVA inclus conform Anexei nr.12 şi a Notei de 
fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL
menţinerea taxei reprezentând închiriere spaţii comerciale din incinta pieţei la nivelul 
aprobat anul 2021 în cuantum de 13 euro/mp/lună cu TVA inclus, conform Anexei nr.13 
şi a Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri 
şi Oboare Făgăraş SRL
menţinerea taxei reprezentând închiriere căbănuţă lemn eveniment organizat la nivelul 
aprobat anul 2021 în cuantum de 50 lei/zi cu TVA inclus



- menţinerea taxei reprezentând închiriere căbănuţă lemn- abonament lunar la nivelul 
aprobat anul 2021 în cuantum de 10 lei/zi cu TVA inclus conform Anexei nr.15 şi a 
Notei de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi 
Oboare Făgăraş SRL

- nivelul tarifului reprezentând cazare "camere de închiriat”- cameră cu 2 paturi cu TV 
şi duş în cuantum de 1201ei/cameră cu TVA inclus, conform Anexei nr.14.1 şi a Notei 
de fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL

- nivelul tarifului reprezentând cazare "camere de închiriat”- cameră cu 3 paturi cu TV 
şi duş în cuantum de 1501ei/cameră cu TVA inclus, conform Anexei nr.14 şi a Notei de 
fundamentare aferentă, propuse şi fundamentate de către SC Pieţe Târguri şi Oboare 
Făgăraş SRL

- - menţinerea taxei reprezentând comercializare brazi la nivelul aprobat pentru anul 2021 
în cuantum de 5 lei/buc cu TVA inclus

- menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale şi terenuri-taxă caiet de sarcini 
la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 50 lei cu TVA inclus

- menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale şi terenuri-taxă participare 
licitaţii la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 50 lei cu TVA inclus

- menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale şi terenuri-garanţie licitaţie 
spaţiu comercial la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 1000 lei cu TVA 
inclus

- menţinerea taxei reprezentând licitaţii spaţii comerciale şi terenuri-garanţie licitaţie 
teren la nivelul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 500 lei cu TVA inclus

- menţinerea taxelor pentru vânzări de cereale, animale,mărfuri, folosirea platoului în 
târg la nivelurile aprobate pentru anul 2021 a stfe l:

a) Pentru 1 sac cereale - 1 leu/sac TVA inclus
b) Autovehicule, căruţe până la 1 tonă -  10 lei TVA inclus
c) Autovehicule 1 -3  tone -  30 lei TVA inclus
d) Autovehicule peste 3 tone -  100 lei TVA inclus
e) Purcei 6-8 săptămâni - 3 lei/buc TVA inclus
f) Porcine, bovine, cabaline - 5 lei/buc TVA inclus
g) Taxa abatorizare (bovine, porcine, ovine) - 1 leu/kg TVA inclus
h) Taxa abatorizare ( păsări ) - 1,20 lei/kg TVA inclus
i) Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, autoturisme, mese improvizate, etc: 

pentru vânzare de produse sau prestări de servicii.- 5 lei/mp/zi TVA inclus

pentru confecţionare produse.- 5 lei/mp/zi TVA inclus

Data: 14.02.2022 Cu stima, 

Consilieri locali

Cenţiu Magdalena Florina

Popa Ovidiu Nicolae ^
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REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare al consiliului local privind aprobarea taxelor / tarifelor percepute de 
S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. începând cu luna februarie 2022

Potrivit art. 7 din OG 71/2002 corelat cu art. 589 alin.2 şi art. 594 din OUG 57/2019 
înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale, iar 
monitorizarea şi controlul funcţionarii şi gestionării acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea 
exclusiva a acestor autorităţi.

în exercitarea competentelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii autorităţile 
administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate: gestionarea serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat pe criterii de competitivitate şi eficienta econom ic, astfel cum rezultă din 
art. 29 alin.l lit.a) din OG 71/2002

Potrivit art. 28 lit.şi j corelat cu art.30 din OG 71/2002 în exercitarea atribuţiilor ce le revin 
în domeniul conducerii şi controlului serviciilor de administrare a domeniului public şi privat din 
cadrul cărora face parte şi serviciul public pentru administrarea şi exploatarea pieţei agroalimentare, 
a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a grupurilor sanitare publice în Municipiul Făgăraş, autorităţile 
administraţiei publice locale au iniţiativa, adopta hotărâri privitoare la:
j) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru aceste categorii de servicii

Nivelul preţurilor/taxelor/tarifelor pentru plata serviciului public pentru administrarea şi 
exploatarea pieţei agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a grupurilor sanitare publice în 
Municipiul Făgăraş se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de 
întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, 
a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii şi include o cota pentru crearea 
resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum şi profitul 
operatorului. Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale. Cuantumul şi 
regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale, astfel cum rezultă din art. 
39 din OG nr. 71/2002

SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L a propus aprobarea taxelor / tarifelor percepute de 
S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. începând cu 01.01.2022, conform Anexelor nr.l -15 şi a 
Notei de fundamentare aferentă, restul tarifelor/ taxelor rămânând la nivelul aprobat pentru anul 
2021. Ataşat documentaţiei se regăsesşte Hotărârea CA nr.5/14.12.2021 adoptată în acest sens.

Prin Adresa nr. 11/18.01.2022 S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L solicită 
îndreptarea erorilor materiale cu privire la :

- valoarea închiriere masă (2 mp) cu plata la z i , coloana2 , valoarea corectă fiind 26 lei/zi, 
reprezentaând dublul valorii de închiriere masă lmp cu plata la zi

- prezentarea fişei de fundamentare a tarifului închiriere cameră cu 2 paturi cu TV şi duş- 
Anexa nr. 14.1 omisă de la transmitere.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Faţă de cele de mai sus va supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la aprobarea taxelor / tarifelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş 
S.R.L. începând cu luna februarie 2022

INIŢIATOR,
CONSILIER LOCAL

MAGADALENA CENŢIU

OVIDIU POPA
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Nr. 6208 /I /17.02.2022 
Repartizat pentru avizare 
la comisia

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 

CONSILIULUI LOCAL

—privind aprobarea taxelor / tarifelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.
începând cu luna februarie 2022

In sensul Ordonanţei de Urgenţă nr. 71/2002 Serviciile de utilităţi publice fac obiectul unor 
obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi 
accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor

Potrivit art.3, lit.e din Ordonanţa de Urgenţă nr.71/2002 serviicile de administrare a domeniului 
public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale şi contribuie la ridicarea 
gradului de civilizaţie şi confort al acestora, având ca obiect construirea, modernizarea, întreţinerea 
,administrarea ţi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor.
Ţinând seama de prevederile art.7 din OG nr.71/2002 înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi 
reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al 
autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionarii şi gestionării 
acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a acestor autorităţi.

Potrivit art.6 alin.(3) din OG nr.71/2002 desfăşurarea activităţilor edilitar-gospodăreşti, 
specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure:
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei
- susţinerea dezvoltării economice şi sociale a localităţii
- promovarea calităţii şi eficienţei serviciului
-funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţa, rentabilitate şi eficienta economică a 
infrastructurii edilitar-urbane aferente
- protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia
- adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţilor locale
- promovarea programelor de dezvoltare a serviciului
- consultarea cu utilizatorii serviciului în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale în domeniu.

în conformitate cu prevederile art. 28 lit.j din OG 71/2002 în exercitarea atribuţiilor ce le revin 
în domeniul conducerii şi controlului serviciilor de administrare a domeniului public şi privat din 
cadrul cărora face parte şi serviciul public pentru administrarea şi exploatarea pieţei agroalimentare, a 
bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a grupurilor sanitare publice în Municipiul Făgăraş, autorităţile 
administraţiei publice locale au iniţiativa, adopta hotărâri privitoare la:
j) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru aceste categorii de servicii

în exercitarea competentelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii autorităţile 
administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate: gestionarea serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat pe criterii de competitivitate şi eficienta economic,astfel cum rezultă din 
art. 29 alin.l lit.a) din OG 71/2002 şi au obligaţia de a verifica ,aproba structura şi ajustările preţurilor 
şi tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii.

Potrivit art.39, alin.l şi 2 din OG nr.71/2002 nivelul preţurilor/taxelor/tarifelor pentru plata 
serviciului public pentru administrarea şi exploatarea pieţei agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi
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oboarelor, a grupurilor sanitare publice în Municipiul Făgăraş se fundamentează pe baza costurilor de 
producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor 
aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii şi 
include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar- 
urbane, precum şi profitul operatorului. Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către 
consiliile locale. Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor 
locale.

Având în vedere prevederile art.15 din HG.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse 
şi servicii de piaţă în unele zone publice, administratorul pieţei stabileşte tarifele pentru serviciile 
prestate şi asigură informarea corespunzătoare a utilizatorilor pieţei, prin afişarea acestora în locuri 
vizibile, uşor accesibile utilizatorilor.

SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L a propus aprobarea taxelor / tarifelor percepute de 
S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. începând cu 01.01.2022, conform Anexelor nr.l -15 şi a 
Notei de fundamentare aferentă, restul tarifelor/ taxelor rămânând la nivelul aprobat pentru anul 2021. 
Ataşat documentaţiei se regăsesşte Hotărârea CA nr.5/14.12.2021 adoptată în acest sens.

Prin Adresa nr. 11/18.01.2022 S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L solicită îndreptarea 
erorilor materiale cu privire la :

- valoarea închiriere masă (2 mp) cu plata la zi , coloana2 , valoarea corectă fiind 26 lei/zi, 
reprezentaând dublul valorii de închiriere masă lmp cu plata la zi

- prezentarea fişei de fundamentare a tarifului închiriere cameră cu 2 paturi cu TV şi duş- 
Anexanr. 14.1 omisă de la transmitere.

Astfel este necesar a se completa Capitolul VII din Contractul de delegare 
nr.58614/12.11.2021, cu noile modificări privind taxele şi tarifele practicate de S.C. Pieţe Târguri şi 
Oboare Făgăraş S.R.L

Ţinând seama de prioritizarea interesului general al colectivităţilor locale şi de satisfacerea cât 
mai completă a cerinţelor şi protejarea intereselor acestora, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre 
în scopul de a răspunde nevoilor cetăţenilor municipiului.

Drept urmare, vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de hotărâre 
privind aprobarea taxelor / tarifelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. începând 
cu luna februarie 2022

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data 'Semnătură

1 Boer Liliana Arhitect Şef 17.02.2022 f
2 Hârţoagă Ioana Sef Serviciu 17.02.2022 '
3 Folea Raluca Consilier UP. 17.02.2022



S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.ll.L. 
Nr. ord. Reg. Corn.: J8/214/2012 
CUI: R029759816
Adresa: Făgăraş, str. Nicolae Bălcescu, nr.25 
Nr. 11 din 18.01.2022

U  i m ___
feua2Tli.:n^ B/

Solicitare îndreptare eroare,

Prin prezenta solicităm îndreptarea erorii valorii închierere masă (2mp) cu 
plata la zi, coloana 2, valoarea corectă fiind 26 lei/zi, reprezentând dublul valorii 
închiriere masă (1 mp) cu plata la zi.

Totodată anexăm fişa de fundamentare a tarifului închirere cameră cu 2 
paturi cu TV şi duş, omisă la transmitere. Aceata constituindu-se Anexa nr, 14.1 la 
documentaţia depusă spre analiză şi aprobare privind taxele practicate de S.C. Pieţe 
Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pentru anul 2022.

Director,

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



fi

FISA FUNDAMENTARE A  TARIFULUI PENTRU 
INCH1RIER camera cu 2 paturi cu TV si dus

Elem ente de che ltu ie li
Tarif (le î/cam eră)

An 2021 A n  2022
1. CHELTUIELI MATERIALE
1, Impozite şi taxe iocaie 0,10 0,35
2 ,Redevenţă 1,20 1,50
3. Salubritate 0,46 0,46
4. Energie electrică 5,50 11,80
5. Apă-canai 1,40 1,42
6. încălzire 6,00 9,50
6. Am ortizare 0 ,20 0,20
7. Reparaţii 12,00 13,50
8. Alte materiale 12,74 15,68
- materiale în treţinere 12,50 15,00
- form ulare cu regim special 0,24 0,68

A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 39,60 54,41
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 30,00 38,00
2. Contribuţii 0,80 0,92
3. Alte cheltu ie li 0,20 0,80
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 31,00 39,72
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 70,60 94,13
III. CHELTUIELI INDIRECTE 9,88 13,18
D. TOTAL 80,48 107,30
IV. PROFIT 4,02 5,37
V. COTA DE DEZVOLTARE 1,21 1,62
E. TOTAL 85,72 114,29
V1.T.V.A. 4,29 5,71
TOTAL GENERAL 90,00 120,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria



A'C. PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE FAGARAS S.R.L. 
Fagaras, str. N. BaJcescu, nr. 25

Anexa 1 la HCL nr.
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TAXE PERCEPUTE DE S.C , PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R .L . PENTRU
A N U L 2022

DENUMIRE TAXA Taxe aplicabile in 
2021

Taxe începând 
in 01.02.2022

I.Taxe pentru folosirea meselor, boxelor amenajate, 
platoului
din piaţa agroaiîmentară pentru producătorii agricoli şl
1.1 Taxe mese Valoare cu TVA Valoare cu TVA
închiriere masă/rezervare masa (1mp) - abonament lunar 9 lei/zi 10 lei/zi
închiriere masă (împ) - cu plata la zi 11 lei/zi 13 lei/zi
închiriere masă (2mp) - cu plata la zi 22 lei/zi 28 lei/zi
închiriere masă/rezervare masa (2mp) - abonament lunar 18 lei/zi 20 Sei/zi

1.2 Taxe mese hală încălzită 01 noiembrie - 28/29 februarie Valoare cu TVA Valoare cu TVA
închiriere masă (împ) 13 lei/zi 16 lei/zi
închiriere masă/rezervare masa (1mp) - abonament lunar 10,00 lei/zi 12,00 lei/zi

1.3 Taxe pentru închiriere vitrină frigorifică Valoare cu TVA Valoare cu TVA
închiriere vitrină frigorifică în hala de brânzeturi ~ 1 zi 30 lei/zî 35 lei/zi
închiriere vitrină frigorifică în haia de brânzeturi - abonament 
săptămânal 25 leî/zi 30 lei/zi

închiriere vitrină frigorifică în haia de brânzeturi - abonament lunar 18 iei/zi 23 lei/zi

1.4 Taxa închiriere boxe amenajate/pîatou piaţă
închiriere platou - abonament zi 1,5 leu/mp/zi 1,5 leu/mp/zi
închiriere platou - abonament lunar 50 lei/lună 50 lei/lună
închiriere teren 1 mp pentru ocupare cu tonomate cafea, lapte, 
aparate îngheţată (utilităţi incluse)

11 fei/mp/zi 12 iei/mp/zi

nchiriere pavilion 3/3M - abonament săptămânal 75 lei/săpt. 75 lei/săpt.

1.5 Taxe pentru folosirea cântarelor Valoare cu TVA Valoare cu TVA
Cântare 0 -10 kg 6 lei/zi 6 Iei/zi
Cântare 0 - 150 kg 8 lei/zi 8 lei/zî

2, Taxe pentru accesul/parcarea vehicolelor în incinta şi 
parcarea pieţei

Valoare cu TVA Valoare cu TVA

Pentru vehicole care intră în parcarea pieţei 1 feu/oră 1 leu/oră
Abonament zilnic parcare autoturisme 10 iei/zi 10 lei/zi

3. Taxe folosire WC-ului public Valoare cu TVA Valoare cu TVA
Folosirea WC-uiui public 1 ieu/pers 1 leu/pers

4, închiriere spaţii comerciale din incinta pieţei

închiriere spaţii comerciale din incinta pieţei 13 euro/mp/lună 13 euro/mp/!ună

5, închiriere căbănuţe lemn 9 mp Valoare cu TVA Valoare cu TVA
nchiriere căbănuţă lemn eveniment organizat 50 lei/zi 50 iei/zi
nchiriere căbănuţă lemn - abonament lunar 10 lei/zi 10 lei/zi
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DEZBATERE PUBLICĂ privind APROBAREA TAXELOR PERCEPUTE 
DE SC PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE SRL ÎN ANUL 2022

VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE VINERI. 14 IANUARIE 
2 0 2 2 , ORA 10°°, VA AVEA LOC DEZBATEREA PUBLICĂ privind 
APROBAREA TAXELOR PERCEPUTE DE SC PIEŢE TÂRGURI SI 
OBOARE SRL IN ANUL 2022

ÎNCEPÂND CU DATA DE 23 DECEMBRIE 2021, POATE FI CONSULTATĂ 
DOCUMENTAŢIA, IAR PENTRU INFORMAŢII, VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE 
PERSOANĂ DE CONTACT: şef SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  
d-na IOANA HÂRŢOAGĂ, ÎNTRE ORELE 8,00 -  16,30 LA SEDIUL PRIMĂRIEI 
FĂGĂRAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE 
ORELE 8,00 -  16,30 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 8,00 -  14,00 SI Director SC PIEŢE 
TÂRGURI SI OBOARE SRL DRĂGOIU GHEORHE TIBERIU LA SEDIUL DIN 
FĂGĂRAŞ STR.NICOLAE BĂLCESCU NR.25

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL 
CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA SĂ PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl 
AMENDAMENTE CU PRIVIRE LA APROBAREA TAXELOR PERCEPUTE DE 
SC PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE SRL IN ANUL 2022 PE CARE SĂ LE 
DEPUNEŢI PANA LA DATA DE 05 IANUARIE 2022, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE 
ORELE 8,00 -  16,30 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 8,00 -  14,00, LA: şef SERVICIUL DE 
UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  d-na IOANA HÂRŢOAGĂ SI Director SC PIEŢE 
TÂRGURI SI OBOARE SRL DRĂGOIU GHEORHE TIBERIU LA SEDIUL DIN 
FĂGĂRAŞ STR.NICOLAE BĂLCESCU NR.25 SAU PRIN e-mail: 
secretariat@primaria-faaaras.ro

VĂ MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VĂ AŞTEPTĂM ÎN SALA DE ŞEDINŢE 
A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, VINERI. 14 IANUARIE 2022. ÎNCEPÂND CU ORA 
10:00.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEQRGHE SUCACIU

1
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV ;r Net m Afc

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.63.444 din 22.12.2021

PROCES -  VERBAL
de afişare încheiat astăzi, 22 decembrie 2021

Subsemnatul Gavrilă Adrian, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic al 
Primăriei Municipiului Făgăraş, am procedat astăzi, la afişarea documentului de mai jos, pe panoul 
publicitar de la intrarea principală în clădirea Primăriei, precum şi pe site-ul Primăriei Municipiului
Făgăraş:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de SC PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE 
SRL în anul 2022

Până la data de 05.01.2022 se primesc sugestii, reclamaţii, amendamente la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de SC PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE SRL în anul 
2022, persoană de contact fiind şef SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  d-na 
IOANA HÂRŢOAGĂ la sediul Primăriei Făgăraş situat în strada Republicii nr. 3 si Director Sc 
Pieţe Târguri Si Oboare Srl Drăgoiu GHEORHE TIBERIU la sediul din Făgăraş str.NicoIae 
Bălcescu nr.25

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Secretar genetfal^ A
LAURA ELENA/j^IUN^Arf

N r.
crt.

F u n c ţia  şi atrib u ţia N u m e le  şi p re n u m e le D ata S e m n ă tu r a

1. întocmit,consilier juridic Gavrilă Adrian 22.12.2021
A

2.
Afişarea s-a făcut în prezenţa, 
consilier

Pică Petronela 22.12.2021

Cod: F -  48
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mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


ROMAN IA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL
Strada Ropublicii, IMr. 3, 505200, Tel: 0040 203 211 313, Fax.: 0040 233 213 

Wolrv; www,primaria-fagaras.ro, Eîmsail: sciorestarr;rat<̂ prinnsr»3~fagf4cîrias..ro

Minuta

Dezbatere publica
APROBAREA TAXELOR .PERCEPUTE DE SC PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE SRL ÎN ANUL 2022

Dezbaterea a avut loc in sala de şedinţe a Primăriei Fagaras, azi 14.01.2022 incepand cu orele 10:00.

.Anunţul privind dezbaterea publica a fost afişat la sediul instituţiei conf PV nr.63444/22.12.2021 si 
postat la aceeaşi data pe pagina de internet a Primăriei Fagaras, anunţul fiind preluat si in massmedia 
locala.

Din partea primăriei participa: dl primar, dl Mija Lucian,
Din partea SC Pieţe Târguri si Oboare SRL : dl Dragoiu Tiberiu- director, dna Grapa Cristina 

economist
Din partea Consiliului Local: Cupu Lucian, Butunoiu Nicolaie, Polmolea Corina

Sunt prezenţi si reprezentanţi ai cetăţenilor conform tabelului anexat

Dl Dragoiu: dorim modificarea catorva preturi pentru anul 2022: marirea preţului pe masa cu 1 leu 
de la 9 lei la 10 lei, (in principal datorita majorării utilităţilor), a doua modificare este cea cu plata la zi de la 
11 lei la 13 le i , la vitrina frigorifica pe care o inchiriem de la 30 la 35 lei pe zi, la dozatoarele de cafea si lapte 
de la 11 lei la 12 lei. Si la hotel de la 130 de lei la 150 lei pe camera, daca perioada de inchirere este mai mare 
de 15 zile preţul se reduce cu 20%. Tarifele nu au mai fost mărite de 4 ani

Dl Butunoiu: aveţi prevăzut abonament lunar de la 18 lei la 20 lei, abonamentul este lunar sau pe un 
an? Chiar daca nu o foloseşte toata luna, platste toata luna?

Dl Dragoiu : Da, abonamentul este lunar. Când masa este libera se inchiriaza pe zi altei persoane iar 
daca persoana care are abonament vine , isi primeşte masa iar cel care o ocupă este mutat in alta parte. Nu 
pot tine 100 de mese libere pana in martie când vin oltenii.

Dna Grapa Cristina: poate fi considerata ca o taxa de rezervare acest abonament

Dl Cupu: din punct de vedere al societăţii este ok ca aduceţi un venit in plus , dar este si legal?

Dl Dragoiu: legea nu spune ca nu pot inchiria

Dna Polmolea: puteti face o taxa de rezervare masa pentru perioada de iarna si puteti inchiria pe zi 
altei persoane, pentru ca sa este o dubla taxare, pentru a nu exista interpretări.

Dl Butunoiu: ai zis ca abonamentul e lunar, se plăteşte in avans? Ar trebui sa fie o suma fixa in 
fiecare luna

Dl Dragoiu: nu se plăteşte in avans, se poate plaţi online pentru fiecare luna in parte. La noi sunt 
70% producători si 30% comercianţi. Piaţa este deschisa tot anul in afara de Crăciun, Paşti si Anul Nou

Dl Primar propune ca Proiectul de Hotarare privind taxele percepute de SC Pieţe Târguri si Oboare 
sa fie initai de către consilierii locali,avnd in vedere calitatea lor de acţionari la aceasta societate, proiect in 
care se vor regăsi modificările propuse referitor la taxa de rezervare/abonament lunar si un cuantum fix al 
abonamentului lunar

PRIMAR Redactat
GHEORGHE SUCACIU Consjr. Gavrila Adrian
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PARTICIPANŢI LA DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND 
APROBAREA TAXE LOR PERCEPUTE DE SC PIEŢE 

TÂRGURI SI OBOARE SRL ÎN ANUL 2022

14 IANUARIE 2021- ORA 10:00



Nr. ord. Reg. Corn.: J8/214/2012 
CUI: R029759816
Adresa: Făgăraş, str. Nicolae Băîcescu, nr.25 
Nr. 370 din 15.12.2021 Q gZ 5 2/6 i

j

Către,
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş

Vă înaintăm spre analiză şi aprobare propunerile noastre privind taxele 

practicate de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pentru anul 2022.

Director,

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



__ s*ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Proiect
Hotărârea nr._________
Din data de 2021

—privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.
în anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa____________  ,

Analizând Nota de fundamentare cu nr. 369 din data de 15.12.202 a SC Pieţe Târguri şi Oboare
Făgăraş SRL, şi adresa de înaintare nr.370/15.12.2021, inregistata un nr. _________prin care se
propun taxele ce se vor percepe în anul 2022,

Ţinând seama de avizul favorabil a l_______________________________________________
Văzând dispoziţiile art. 34, lit b), şi art. 28, lit. j) din OG 71/2002,
în baza O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza dispoziţiilor 
OUG 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare aprobată cu legea 
107/2012,

în temeiul prevederilor , în baza art. 129 alin. (2), lit. a) si lit. d), alin (3) lit. d) şi alin. (7), lit. s), art 
139, alin. 1, alin. 3 lit. h) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l -  Se aprobă ca oportun şi de interes local, nivelul taxelor percepute de către SC Pieţe Târguri 
şi Oboare Făgăraş SRL în anul 2022, conform Anexelor nr.l -15, anexe ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2.- Cu ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin directorul S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.

Iniţiator, 
Gheorghe Sucaciu

Vizat pentru legalitate 
Secretarul Municipiului, 

Laura Elena Giunca

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


I lotărârea s-a adoptat cu un număr d e ______voturi.
Consilieri în funcţie -  
Consilieri prezenţi -

Prezenta hotărâre se comunică:
- 1 ex. Instituitei Prefectului Braşov
- 1 ex. Primarul Municipiului Făgăraş
- 1 ex. Secretarul Municipiului
- 1 ex. Direcţia Buget-Finanţe
- 1 ex. S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Afişare



S.C. PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE FAGARAS S.R.L.
Fagaras, str. N. Balcescu, nr. 25

Anexa 1 la H CL nr.
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TAXE PERCEPUTE DE S.C. PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L. PENTRU
ANUL 2022

DENUM IRE TAXA
Taxe ap licab ile  in 

2021
Taxe începând  
in 01.01.2022

I.T ax e  pentru fo los irea  m eselor, boxelor am enajate, p latoului 
din piaţa agroalim entară  pentru producătorii agricoli şi agenţii 
econom ici
1.1 Taxe m ese Valoare cu TVA Valoare cu TVA
închiriere masă (1mp) - abonament lunar ^ 9 lei/zi 10 lei/zi
închiriere masă (1mp) - cu plata la zi •-/ 11 lei/zi 13 lei/zi
închiriere masă (2mp) - cu plata la zi - 22 lei/zi 24 lei/zi
închiriere masă (2mp) - abonament lunar 18 lei/zi 20 lei/zi

1.2 Taxe m ese hală încă lz ită  01 noiem brie - 28/29 februarie Valoare cu TVA Valoare cu TVA
închiriere masă (1 mp) 13 lei/zi 16 lei/zi
închiriere masă (1mp) - abonament lunar u 10,00 lei/zi 12,00 lei/zi

1.3 Taxe pentru în ch irie re  vitrină frigorifică Valoare cu TVA Valoare cu TVA
nchiriere vitrină frigorifică în hala de brânzeturi -1 zi 30 lei/zi 35 lei/zi

închiriere vitrină frigorifică în hala de brânzeturi - abonament 
săptămânal

25 lei/zi 30 lei/zi

nchiriere vitrină frigorifică în hala de brânzeturi - abonament lunar ^ 18 lei/zi 23 lei/zi

1.4 Taxa înch iriere  boxe  am enajate/p latou piaţă
nchiriere platou - abonament zi U 1,5 leu/mp/zi 1,5 leu/mp/zi
nchiriere platou - abonament lunar c 50 lei/lună 50 lei/lună

închiriere teren 1 mp pentru ocupare cu tonomate cafea, lapte, aparate 
îngheţată (utilităţi incluse) -

11 lei/mp/zi 12 lei/mp/zi

nchiriere pavilion 3/3M - abonament săptămânal 75 lei/săpt. 75 lei/săpt.

1.5 Taxe pentru fo lo s irea  cântare lor Valoare cu TV A Valoare cu TVA
Cântare 0 - 10 kg 6 lei/zi 6 lei/zi
Cântare 0 - 150 kg 8 lei/zi 8 lei/zi

2. Taxe pentru acces u l/pa rea rea veh ico lelor în incinta şi parcarea
pieţei • >

Valoare cu TV A Valoare cu TVA

Pentru vehicole care intră în parcarea pieţei 1 leu/oră 1 leu/oră
Abonament zilnic parcare autoturisme 10 lei/zi 10 lei/zi

3. Taxe fo losire  W C -u lu i public Valoare cu TVA Valoare cu TVA
Folosirea WC-ului public 1 leu/pers 1 leu/pers

4. închiriere  spaţii co m erc ia le  din incinta pieţei

închiriere spaţii comerciale din incinta pieţei 13 euro/mp/lună 13 euro/mp/lună

5. înch iriere  căbănuţe lem n 9 mp Valoare cu TVA V aloare cu TVA
nchiriere căbănută lemn eveniment organizat 50 lei/zi 50 lei/zi
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S.C. PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE FAGARAS S.R.L. Anexa 1 la HCL nr.
Fagaras, str. N. Balcescu, nr. 25

DENUM IRE TAXA
Taxe a p licab ile  in 

2021
Taxe începând  
in 01.01.2022

6. Tarife pentru cazare  "cam ere de închiriat *** " V aloare cu TVA Valoare cu TVA
Cameră cu 2 paturi cu TV şi duş 90 lei /cameră 120 lei /cameră
Cameră cu 3 paturi cu TV şi duş 130 lei/cameră 150 lei/cameră

* Tariful/cameră va creşte proporţional cu clasificarea hotelului la 2* sau 3*
* Vor exista oferte personalizate în funcţie de numărul camerelor rămase libere la un moment dat, însă tariful nu va 
scădea mai mult de 7%
* Tariful poate varia în funcţie de sezon (vară-iarnă), însă nu va creşte cu mai mult de 30% din tarif
* Pentru cazari pe perioade mai mari de 15 zile tariful poate fi redus cu maxim 20%____________________________

7. Taxa com erc ia liza re  brazi 5 lei/bucată 5 lei/bucată

8. Taxe licitaţii sp aţii com erciale  şi terenuri
Taxă caiet de sarcini ( TVA inclus) 50 lei 50 lei
Taxă participare licitaţii (TVA inclus) 50 lei 50 lei
Garanţie licitaţie spaţiu comercial 1000 lei 1000 lei
Garanţie licitaţie teren 500 lei 500 lei

9. Taxe pantru vânzări de cereale, anim ale, m ărfuri, fo losirea  
platoului în târg

valoare cu TVA valoare cu TVA

Pentru 1 sac cereale 1 leu/sac 1 leu/sac
Autovehicole, căruţe până la 1 tonă 10 lei 10 lei
Autovehicole 1 - 3 tone 30 lei 30 lei
Autovehicole peste 3 tone 100 lei 100 lei
Purcei 6-8 săptămâni 3 lei/buc 3 lei/buc
Porcine, bovine, cabaline 5 lei/buc 5 lei/buc
Taxa abatorizare (bovine, porcine, ovine) 1 leu/kg 1 leu/kg
Taxa abatorizare ( păsări ) 1,20 lei/kg 1,20 lei/kg

Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, autoturisme, mese improvizate, etc.: 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi
‘ Pentru vânzare de produse sau prestări de servicii 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi
‘ Pentru confecţionare produse 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi

Membrii Consiliu de Administraţie

Mândraş Florin 

Bărdaş Monica Stela 

Huditean Florin Nicolae /



S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L. 
Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012 
CUI: R029759816
Adresa : Făgăraş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 
Nr. 369/15.12.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea taxelor practicate de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.

pentru anul 2022

S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. funcţionează în conformitate cu 
H.C.L. nr. 11/30.01.2012 privind aprobarea participării ca asociat a Municipiului 
Făgăraş prin Consiliul Local la înfiinţarea S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. 
având ca asociaţi Municipiul Făgăraş, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraş şi 
S.C. Salco Serv S.A.

Taxele şi tarifele practicate pentru serviciile prestate de către SC Pieţe Târguri şi 
Oboare Făgăraş S.R.L. sunt stabilite cu respectarea legislaţiei şi metodologiei de 
fundamentare a nivelului taxelor şi tarifelor, precum şi cea de avizare şi aprobare în 
vigoare.

/V

In conformitate cu prevederile art. 34, alin. (1), lit. b), din O.G. 71/2002 taxele 
percepute se pot ajusta în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare prin 
hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Făgăraş.

Având în vedere evoluţia actuală a pieţei şi ţinând cont de posibilităţile reale de 
încasare a veniturilor din închirierea spaţiilor din piaţă, societatea noastră propune 
pentru anul 2022, majorarea parţială a tarifelor existente.

Cu privire la modificarea parţială a tarifelor existente, propunem majorarea 
unor tarife pentru

A. Folosirea meselor din hala pieţei agroalimentare, închirierea vitrinelor 
frigorifice, inchiriere teren in hala pieţei pentru amplasare dozator 
lapte/cafea/îngheţată de către producătorii agricoli şi agenţii economici, astfel:

- închiriere masă lm -  abonament lunar, de la 9,00 lei/zi la 10 lei/zi
- închiriere masă lm -  plata la zi, de la 11,00 lei/zi la 13 lei/zi
- închiriere masă 2m -  abonament lunar, de la 18,00 lei/zi la 20 lei/zi

A  2

- închiriere masă 2m -  plata la zi, de la 22,00 lei/zi la 24 lei/zi
- închiriere masă lm - în perioada 01 noiembrie - 28/29 februarie, de la 10

lei/zi la 12 lei/zi, abonament lunar,
î



- închiriere masă lm2 - în perioada 01 noiembrie - 28/29 februarie, de la 13 
lei/zi la 16 lei/zi, cu plata la zi

- închiriere vitrină frigorifică în hala de brânzeturi 1 zi de la 30 lei/zi la 35 
lei/zi

- închiriere vitrină frigorifică în hala de brânzeturi abonament săptămânal de la 
25 lei/zi la 30 lei/zi

- închiriere vitrină frigorifică în hala de brânzeturi abonament lunar de la 18 
lei/zi la 23 lei/zi

- închiriere teren 1 mp pentru ocupare cu tonomate cafea, lapte, aparate de 
îngheţată ( utilităţi incluse) de la 11 lei/mp/zi la 12 lei/mp/zi.

B. Tarife pentru cazare „camere de închiriat ***
• cameră cu 2 paturi cu TV, internet şi duş -  de la 90 lei/cameră/noapte la

120 lei/cameră/noapte
• cameră cu 3 paturi cu TV, internet şi duş -  de la 130 lei/cameră/noapte la

150 lei/cameră/noapte
Tariful pe cameră va creşte proporţional cu clasificarea hotelului la 2* sau 3*.
Vor exista oferte personalizate în funcţie de numărul camerelor rămase libere la 

un moment dat, însă tariful nu va scădea mai mult de 7%.
Tariful poate varia în funcţie de sezon (vară-iamă), însă nu va creşte cu mai 

mult de 30% din preţ.
Este propusă doar majorarea taxelor, obiectivelor ce impune în mod deosebit 

consum de energie electrică si gaze naturale pentru a funcţiona in condiţii optime 
(mesele din hala pieţei, loturile de teren destinat dozatoarelor de lapte, cafea, 
îngheţată, respectiv camere de închiriat *** ).

Propunerea privind majorarea taxelor si tarifelor aferente anului 2022 se 
justifica având în vedere următoarele:
• creşterea preţurilor la energie electrică cu 57% ,
• creşterea preţurilor la gaze naturale cu 40% (conform ofertelor de la furnizorii de 

utilităţi),
• procentul reprezentând Indicele Preţurilor de consum în luna noiembrie 2021 faţă 

de luna octombrie 2020 este de 107,94%, plasându-se în momentul actual într-o 
dinamică crescătoare.

• creşterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2022.

2



Considerăm că este oprotună majorarea taxelor şi tarifelor aplicate începând cu 
anul 2022 pentru a asigura o continuitate a activităţii societăţii, continuarea 
investiţiilor percum şi diminuarea riscului de a încheia activitatea cu un deficit.

Pentru restul taxelor, propunem menţinerea acestora la nivelul anului 2021, 
urmărind astfel stimularea activităţii de închiriere a spaţiilor, meselor, terenurilor şi a 
altor structuri existente, de către producători şi comercianţi.

Faţă cele de mai sus prezentăm Consiliului de Administraţie al societăţii pentru 
analiză şi avizare şi AGA pentru aprobare propunerea privind taxele şi tarifele 
percepute de societate în anul 2022 conform, Anexei 1, precum şi a fişelor de 
fundamentare conform Anexelor 2-15.

După aprobarea AGA acestea se vor înainta Consiliului Local al Municipiului 
Făgăraş pentru adoptare.

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

3



FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE MESE plata la zi

Elemente de cheltuieli Tarif( lei/mp/zi)
An 2021 An 2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. impozite si taxe locale 0,10 0,11
2. Redeventa 0,40 0,40
3. Salubritate 0,70 0,72
4. Energie electrica 0,90 0,97
5. Apa-canal 0,50 0,58
6. încălzire 0,90 0,96
6. Amortizare 0,00 0,00
7. Reparaţii 0,40 0,56
8. Alte materiale 0,82 1,49
a) materiale întreţinere 0,60 0,90
b) materiale cu regim special 0,22 0,59
A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 4,72 5,79
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 2,30 2,55
2. Contribuţii 0,50 0,36
3. Alte cheltuieli 0,05 0,10
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 2,85 3,01
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 7,57 8,80
III. CHELTUIELI INDIRECTE 1,06 1,23
D. TOTAL 8,63 10,03
IV. PROFIT 0,40 0,65
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,22 0,24
E. TOTAL 9,25 10,92
VI. T.V.A. 1,76 2,08
TOTAL GENERAL 11,00 13,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria
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FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE MESE abonament lunar

Elemente de cheltuieli Tarif( lei/mp/zi)
An 2021 An 2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. impozite si taxe locale 0,10 0,11
2. Redeventa 0,40 0,40
3. Salubritate 0,70 0,71
4. Energie electrica 0,70 0,97
5. Apa-canal 0,50 0,55
6. incalzire 0,30 0,33
6. Amortizare 0,00 0,00
7. Reparaţii 0,32 0,35
8. Alte materiale 1,02 1,10
a) materiale întreţinere 0,80 0,82
b) materiale cu regim special 0,22 0,28
A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 4,04 4,52
II, CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 1,70 2,19
2. Contribuţii 0,35 0,36
3. Alte cheltuieli 0,00 0,00
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 2,05 2,55
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 6,09 7,07
III. CHELTUIELI INDIRECTE 0,85 0,71
D. TOTAL 6,94 7,78
IV. PROFIT 0,45 0,47
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,17 0,16
E. TOTAL 7,56 8,40
VI. T.V.A. 1,44 1,60
TOTAL GENERAL 9,00 10,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria



u iy .a  ^

FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE MESE cu plata la zi
perioada 1 noiembrie - 28/29 februarie

Elemente de cheltuieli Tarif( lei/mp/zi)
An 2021 An 2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. impozite si taxe locale 0,10 0,11
2. Redeventa 0,40 0,40
3. Salubritate 0,70 0,71
4. Energie electrica 1,80 2,43
5. Apa-canal 0,50 0,55
6. incalzire 1,91 2,75
6. Amortizare 0,00 0,00
7. Reparaţii 0,32 0,35
8. Alte materiale 1,02 1/47
a) materiale intretinere 0,80 0,88
b) materiale cu regim special 0,22 0,59
A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 6,75 8,77
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 1,70 2,19
2. Contribuţii 0,35 0,36
3. Alte cheltuieli 0,00 0,00
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 2,05 2,55
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 8,80 11,32
III. CHELTUIELI INDIRECTE 1,23 1,13
D. TOTAL 10,03 12,45
IV. PROFIT 0,65 0,75
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,24 0,25
E. TOTAL 10,92 13,45
VI. T.V.A. 2,08 2,55
TOTAL GENERAL 13,00 16,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria

I



FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE MESE abonament lunar
perioada 1 noiembrie - 28/29 februarie

Elemente de cheltuieli Tarif( lei/mp/zi)
An 2021 An 2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. impozite si taxe locale 0,10 0,11
2 .Redeventa 0,40 0,40
3. Salubritate 0,70 0,71
4. Energie electrica 1,00 1,78
5. Apa-canal 0,50 0,55
6. incalzire 1,05 1,90
6. Amortizare 0,00 0,00
7. Reparaţii 0,38 0,35
8. Alte materiale 0,72 0,68
a) materiale întreţinere 0,50 0,40
b) materiale cu regim special 0,22 0,28
A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 4,85 6,48
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 1,85 2,19
2. Contribuţii 0,10 0,15
3. Alte cheltuieli 0,05 0,00
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 2,00 2,34
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 6,85 8,82
III. CHELTUIELI INDIRECTE 0,96 0,97
D. TOTAL 7,81 9,79
IV. PROFIT 0,40 0,20
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,20 0,10
E. TOTAL 8,41 10,08
VI. T.V.A. 1,60 1,92
TOTAL GENERAL 10,00 12,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Criştina Maria
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FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE VITRINA FRIGORIFICA /  ZI

E le m e n t e  d e  c h e ltu ie li
T a r if  ( le i/b u c /z i)

A n  2 0 2 1 An 2 0 2 2
1. CHELTUIELI MATERIALE
1. Impozite şi taxe locale 0,12 0,19
2. Redevenţă 0,08 0,08
3. Salubritate 0,80 0,90
4. Energie electrică 2,75 4,32
5. Apă-canal 2,00 2,15
6. încălzire/aer cond iţionat 2,00 3,14
7. Amortizare 0,00 0,00
8. Reparaţii 3,50 3,60
9. Alte materiale 4,10 4,55
- materiale în treţinere 2,50 2,85
- formulare cu regim special 1,60 1,70

A . T O T A L  C H E L T U IE L I M A T E R IA L E 1 5 ,3 5 1 8 ,9 3
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 3,20 3,55
2. Contribuţii 0,72 0,85
3. Alte cheltuieli 0,20 0,30
B. T O T A L  C H E L T U IE L I P E R S O N A L 4 ,1 2 4 ,7 0
C. T O T A L  C H E L T U IE L I (A + B) 1 9 ,4 7 2 3 ,6 3
III. CHELTUIELI INDIRECTE (Cx 14%) 2,73 3,31
D. T O T A L 2 2 ,2 0 2 6 ,9 4
IV. PROFIT 1,44 1,75
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,55 0,72
E. T O T A L 2 4 ,1 9 2 9 ,4 1
VI. T.V.A. 5,81 5,59
T O T A L  G E N E R A L 3 0 ,0 0 3 5 ,0 0

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria

i



FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE VITRINA FRIGORIFICA
ABONAMENT SAPTAMANAL

E le m e n te  d e  c h e ltu ie li
T a r if  ( le i/ b u c /z i)

A n  2 0 2 1 A n  2 0 2 2
1. CHELTUIELI MATERIALE
1. Impozite şi taxe locale 0,12 0,17
2. Redevenţă 0,08 0,08
3. Salubritate 0,80 0,85
4. Energie electrică 2,75 4,32
5. Apă-canal 1,60 2,00
6. încă lz ire/aer condiţionat 2,00 3,14
7. Am ortizare 0,00 0,00
8. Reparaţii 2,46 3,36
9. Alte materiale 3,00 3,90
- materiale întreţinere 1,80 2,30
- formulare cu regim special 1,20 1,60

A . T O T A L  C H E L T U IE L I M A T E R IA L E 1 2 ,8 1 1 7 ,8 2
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 2,70 3,20
2. Contribuţii 0,62 0,70
3. Alte che ltu ie li 0,10 0,20
B. T O T A L  C H E L T U IE L I P E R S O N A L 3 ,4 2 4 ,1 0
C. T O T A L  C H E L T U IE L I (A + B) 1 6 ,2 3 2 1 ,9 2
III. CHELTUIELI INDIRECTE 2,27 1,97
D . T O T A L 1 8 ,5 0 2 3 ,8 9
IV. PROFIT 1,20 0,96
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,45 0,36
E. T O T A L 2 0 ,1 6 2 5 ,2 1
VI. T.V.A. 4,84 4,79
T O T A L  G E N E R A L 2 5 ,0 0 3 0 ,0 0

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Crisţina Maria



FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE VITRINA FRIGORIFICA
ABONAMENT LUNAR

E le m e n te  d e  c h e ltu ie li
T a r if  ( le i/b u c /z i)

A n  2 0 2 1 A n  2 0 2 2
1. CHELTUIELI MATERIALE
1. Impozite şi taxe locale 0,12 0,13
2 .Redevenţă 0,08 0,08
3. Salubritate 0,80 0,82
4. Energie electrică 2,75 4,25
5. Apă-canal 1,00 1,25
6. încălzire/aer cond iţionat 2,00 3,14
7. Amortizare 0,00 0,00
8. Reparaţii 1,50 1,50
9. Alte materiale 1,54 1,48
- materiale în treţinere 1,25 1,28
-form u lare  cu regim special 0,29 0,20

A . T O T A L  C H E L T U IE L I M A T E R IA L E 9 ,7 9 1 2 ,6 5
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 1,50 3,20
2. Contribuţii 0,34 0,70
3. Alte cheltuieli 0,05 0,20
B. T O T A L  C H E L T U IE L I P E R S O N A L 1 ,8 9 4 ,1 0
C. T O T A L  C H E L T U IE L I (A+B) 1 1 ,6 8 1 6 ,7 5
III. CHELTUIELI INDIRECTE 1,64 1,51
D. T O T A L 1 3 ,3 2 1 8 ,2 6
IV. PROFIT 0,87 0,73
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,33 0,34
E. T O T A L 1 4 ,5 1 1 9 ,3 3
VI.T.V.A. 3,48 3,67
T O T A L  G E N E R A L 1 8 ,0 0 2 3 ,0 0

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă C retina Maria



FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE PLATOU
PENTRU OCUPARE CU TONOMAT CAFEA, LAPTE, ÎNGHEŢATA

Elemente de cheltuieli Tarif(lei/mp/zi)
An 2021 An 2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. impozite si taxe locale 0,11 0,12
2. Redeventa 0,10 0,10
3. Salubritate 0,50 0,50
4. Energie electrica 2,83 3,50
5. Apa-canal 1,80 1,80
6. Incalzire/aer condiţionat 2,80 3,24
7. Amortizare 0,00 0,00
8. Reparaţii 0,00 0,00
9. Alte materiale 0,22 0,23
a) materiale intretinere 0,00 0,00
b) materiale cu regim special 0,22 0,23
A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 8,36 9,49
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 0,28 0,31
2. Contribuţii 0,04 0,04
3. Alte cheltuieli 0,01 0,00
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 0,33 0,35
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 8,69 9,84
III. CHELTUIELI INDIRECTE 1,22 1,38
D. TOTAL 9,91 11,22
IV. PROFIT 0,89 0,56
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,20 0,22
E. TOTAL 11,00 12,00
VI.T.V.A. 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 11,00 12,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria



F IŞ Ă  D E F U N D A M E N T A R E  A  T A R IF U L U I P E N T R U  ÎN C H IR IE R E  C Â N T A R E

E le m e n te  d e  c h e ltu ie li
T a r if  ( le i/ b u c / z i)

A n  2 0 2 1 A n  2 0 2 2

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. Cheltuieli de reparaţie şi în treţinere 2,90 2,93
2. Verificare m etrologică 0,35 0,38
3. Redevenţă 0,03 0,03
4. Formulare cu regim special 0,05 0,06
A . T O T A L  C H E L T U IE L I M A T E R IA L E 3 ,3 3 3 ,4 0
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 0,60 0,68
2. Contribuţii 0,12 0,13
3. A lte che ltu ie li 0,06 0,07
B. T O T A L  C H E L T U IE L I P E R S O N A L 0 ,7 8 0 ,8 8

C. T O T A L  C H E L T U IE L I (A + B) 4 ,1 1 4 ,2 8
III. CHELTUIELI INDIRECTE 0,58 0,60
D. T O T A L 4 ,6 9 4 ,8 8
IV. PROFIT 0,04 0,04
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,12 0,12
E . T O T A L 4 ,8 4 5 ,0 4

VI. T.V.A. 1,16 0,96
T O T A L  G E N E R A L 6 ,0 0 6 ,0 0

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria



FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU PARCARE PIAŢA

Elemente de cheltuieli Tarif(!ei/autoturism/zi)
An 2021 An 2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. impozite si taxe locale 0,10 0,11
2. Redeventa 0,10 0,10
3. Salubritate 0,10 0,10
4. Energie electrica 0,00 0,00
5. Apa-canal 0,00 0,00
6. Incalzire/aer condiţionat 0,00 0,00
7. Amortizare 0,00 0,00
8. Reparaţii 0,00 0,00
9. Alte materiale 0,10 0,11
a) materiale intretinere 0,05 0,05
b) materiale cu regim special 0,05 0,06
A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 0,40 0,42
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 0,20 0,22
2. Contribuţii 0,04 0,05
3. Alte cheltuieli 0,01 0,02
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 0,25 0,29
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 0,65 0,71
III. CHELTUIELI INDIRECTE 0,11 0,10
D. TOTAL 0,76 0,81
IV. PROFIT 0,05 0,02
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,03 0,01
E. TOTAL 0,84 0,84
VI. T.V.A. 0,16 0,16
TOTAL GENERAL 1,00 1,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria



F IS A  D E  F U N D A M E N T A R E  A  T A R IF U L U I P E N T R U  F O L O S IR E A  W C - u lu i  P U B L IC

E le m e n t e  d e  c h e lt u ie l i
T a r if  ( le i/ p e r s / z î )

A n  2 0 2 1 A n  2 0 2 2

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. Im poz ite  şi taxe locale 0,00 0,00
2. Redeven ţă 0,10 0,10
3. S a lub rita te 0,10 0,10
4. Energ ie  e lectrică 0,10 0,12
5. Apă-cana l 0,10 0,10
6. A m o rtiza re 0,00 0,00
7. Repara ţii 0,06 0,05
8. A lte  m ate ria le 0,12 0,14

- m a te ria le  în tre ţ in e re 0,07 0,09
- fo rm u la re  cu regim  specia l 0,05 0,05

A . T O T A L  C H E L T U IE L I  M A T E R IA L E 0 ,5 8 0 ,6 1

II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Sa la rii 0,06 0,07
2. C o n tr ib u ţii 0,02 0,02
3. A lte  che ltu ie li 0,01 0,01
B . T O T A L  C H E L T U IE L I  P E R S O N A L 0 ,0 9 0 ,1 0

C . T O T A L  C H E L T U IE L I  (A + B ) 0 ,6 7 0 ,7 1

III. CHELTUIELI INDIRECTE 0,09 0,08
D . T O T A L 0 ,7 6 0 ,7 9

IV. PROFIT 0,03 0,03
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,02 0,02
E . T O T A L 0 ,8 1 0 ,8 4

VI. T.V.A. 0,19 0,16
T O T A L  G E N E R A L 1 ,0 0 1 ,0 0

D irecto r, Contabil,
D răgo iu  Gheorghe T iberiu  G rapă Crjstina M aria



/ f w a  ( 2,

FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE spaţiu comercial

E le m e n te  d e  c h e ltu ie li
T a r if  (e u ro / m p / lu n ă )
A n  2 0 21 A n  2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. Impozite şi taxe locale 0,45 0,50
2 .Redevenţă 1,50 1,50
3. Salubritate 0,00 0,00
4. Energie electrică 0,00 0,00
5. Apă-canal 0,00 0,00
6. Am ortizare 0,00 0,00
7. Reparaţii 2,50 2,40
8. A lte  materiale 1,70 1,90
- m ateria le în treţinere 1,20 1,20
- fo rm ulare  cu regim special 0,50 0,70

A . T O T A L  C H E L T U IE L I M A T E R IA L E 6 ,1 5 6 ,3 0
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 3,85 3,95
2. Contribuţii 0,10 0,20
3. A lte cheltu ie li 0,00 0,00
B. T O T A L  C H E L T U IE L I P E R S O N A L 3 ,9 5 4 ,1 5
C . T O T A L  C H E L T U IE L I (A+B) 1 0 ,1 0 1 0 ,45
III. CHELTUIELI INDIRECTE (Cx 14%) 1,41 1,46
D. T O T A L 1 1 ,5 1 11 ,91
IV. PROFIT 1,20 0,79
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,29 0,30
E. T O T A L 1 3 ,0 0 1 3 ,0 0
VI. T.V.A. 0,00 0,00
T O T A L  G E N E R A L 1 3 ,0 0 1 3 ,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Crisţina Maria



F IS A  F U N D A M E N T A R E  A  T A R IF U L U I P E N T R U  
IN C H IR IER  c a m e ra  cu  3 p a tu ri cu  T V  si d u s

E le m e n te  de c h e ltu ie li
T a r if  ( le i/ c a m e ră )

A n  2 0 21 A n  2 0 2 2
1. CHELTUIELI MATERIALE
1. Impozite şi taxe locale 0,20 0,45
2. Redevenţă 1,50 1,50
3. Salubritate 0,46 0,55
4. Energie electrică 10,71 15,75
5. Apă-canal 1,40 1,45
6. încălzire 8,00 11,25
6. Am ortizare 0,20 0,20
7. Reparaţii 14,60 15,50
8. Alte m ateriale 25,19 26,77
- m ateria le în treţinere 25,00 26,50
- form ulare cu regim special 0,19 0,27

A . T O T A L  C H E L T U IE L I M A T E R IA L E 6 2 ,2 6 7 3 ,4 2
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 38,00 41,50
2. Contribuţii 0,92 1,50
3. Alte che ltu ie li 0,80 1,24
B. T O T A L  C H E L T U IE L I P E R S O N A L 3 9 ,7 2 4 4 ,2 4
C. T O T A L  C H E L T U IE L I (A + B) 1 0 1 ,9 8 1 1 7 ,6 6
III. CHELTUIELI INDIRECTE 14,28 16,47
D. T O T A L 1 1 6 ,2 6 1 3 4 ,1 3
IV. PROFIT 5,81 6,71
V. COTA DE DEZVOLTARE 1,74 2,01
E. T O T A L 1 2 3 ,8 1 1 4 2 ,8 5
VI.T.V.A. 6,19 7,15
T O T A L  G E N E R A L 1 3 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cretina Maria



■MiXa

FISA FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU 
ÎNCHIRIERE CABANUTA LEMN CU ABONAMENT LUNAR

Elemente de cheltuieli Ta rif(lei/ca ba nuta/zi)
An 2021 An 2022

1. CHELTUIELI MATERIALE
1. impozite si taxe locale 0,05 0,07
2 .Redeventa 0,10 0,10
3. Salubritate 0,80 0,81
4. Energie electrica 0,81 1,25
5. Apa-canal 0,53 0,54
6. Incalzire/aer condiţionat 0,00 0,00
7. Amortizare 0,00 0,00
8. Reparaţii 1,50 1,30
9. Alte materiale 2,11 1,98
a) materiale intretinere 1,89 1,70
b) materiale cu regim special 0,22 0,28
A. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 5,90 6,05
II. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii 0,50 0,59
2. Contribuţii 0,04 0,05
3. Alte cheltuieli 0,20 0,20
B. TOTAL CHELTUIELI PERSONAL 0,74 0,84
C. TOTAL CHELTUIELI (A+B) 6,64 6,89
III. CHELTUIELI INDIRECTE 0,93 0,96
D. TOTAL 7,57 7,85
IV. PROFIT 0,68 0,39
V. COTA DE DEZVOLTARE 0,15 0,16
E. TOTAL 8,40 8,40
VI. T.V.A. 1,60 1,60
TOTAL GENERAL 10,00 10,00

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Contabil,
Grapă Cristina Maria



S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.
Str. N. Bălcesu, nr. 25, Jud. Braşov
CUI R029759816
]8/214/2012
Tel. 0268 280111
Email piatafagaras@yahoo.com

HOTĂRÂREA C.A. nr. 5 

d in  1 4 .1 2 .2 0 2 1

Consiliul de Administraţie al SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, în baza prevederilor 

statului societăţii

Ţinând cont de prevederile următoarelor acte normative

® Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicata cu modificările si completările 

ulterioare,

• Ordonanţa nr.71 din 2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de intere local, cu modificările si completările 

ulterioare;

• In baza contractului nr 58614/12.11.2021 de delagare prin concesiune a gestiunii 

serviciului pentru administrarea si exploatarea pieţelor agroalimentare, târgurilor si 

oboarelor, a grupurilor sanitare publice in Municipiul Fagaras, cap. VII, alin 5}

• Văzând cele consemnate în PV 6/14.12.2021

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba Taxele percepute de SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL, pentru anul 

2022 conform anexelor 1 -1 5  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a hotărârii revine societăţii prin director Drăgoi Gheorghe 

Tiberiu.

Consiliului de Administraţie

Mândraş Florin - preşedinte

Bărdas Monica Stela

mailto:piatafagaras@yahoo.com


Noua oferta de gaze naturale!

From: ENGIE Romania (info@engie,ro)

To: piatafagaras@yahoo.com

Date: Wednesday, November 17, 2021, 02:05 PM GMT+2

Daca nu vizualizaţi corect acest mesaj daţi click aici

e N G i e

Bună ziua,

Ştim cât de important este să aveţi alături partenerul potrivit. Aşa că v-am pregătit 
o nouă ofertă, aferentă contractului încheiat, pentru ca dumneavoastră să vă 
puteţi concentra pe ceea ce contează: afacerea.

Cu noua ofertă, beneficiaţi de:

• Stabilitatea unui furnizor de încredere.
• Perioada de aplicare a ofertei-tip, adică perioada în care se aplică preţul din 
aceasta şi condiţiile asociate: 12 luni.
• Factură pe e-mail şi plată online.
• Acces 24/7 la contul online ENGIE.

Detalii ofertă:

Preţ de furnizare gaze naturale* 0.821 lei/kWh

Abonament zilnic 0 lei/zi

Această ofertă va înlocui oferta dumneavoastră actuală care expiră în perioada 
următoare, iar noul preţ va fi activ începând cu 01.01.2022.

Preţul final al gazelor naturale va fi compus din: preţul de furnizare* (care include 
servicii de înmagazinare, echilibrare şi preţul de transport), tarifele reglementate 
de distribuţie (care diferă în funcţie de operatorul de distribuţie şi de categoria
r-Anoi im\ T\/A oaaÎ7d /nnm crriala con norAmorriafă'l ci nrir'o olto torifo ci toyo no>

mailto:info@engie.ro
mailto:piatafagaras@yahoo.com


(ANRE), conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept şi 
automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate, fără a fi 
necesară modificarea contractului prin act adiţional.

Preţul de furnizare* din prezenta Ofertă este supus Condiţiilor generale de 
contractare ale contractului de vânzare-cumpărare de gaze naturale, parte din 
Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale, care pot fi consultate la adresa: 
https://www.enqie.ro/contracte-si-conditii-generale/. Tarifele reglementate pot fi 
consultate accesând https://www.engie.ro/tarife/. Valoarea TVA este de 19%, 
conform legislaţiei în vigoare şi se va actualiza de drept în funcţie de 
reglementările stabilite prin lege.

Contractul (reprezentând Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale 
împreună cu Condiţiile generale de contractare ale contractului de vânzare- 
cumpărare gaze naturale) a fost încheiat pe perioadă nedeterminată. Contractul 
încetează (i) prin denunţare unilaterală de către Cumpărător în termen de 30 de 
zile de la data notificării, (ii) prin reziliere sau (iii) de drept. în caz de schimbare a 
furnizorului se va avea în vedere termenul legal prevăzut în Procedura de 
schimbare furnizor.

Contractul poate fi modificat în condiţiile art. 7 (Modificare de circumstanţe) din 
Condiţiile generale de contractare (inclusiv cu privire la preţul de furnizare*) cu 
obligaţia furnizorului de a notifica Cumpărătorul cu cel puţin 30 de zile 
calendaristice înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată, cu 
precizarea dreptului Cumpărătorului de a denunţa contractul, în cazul în care nu 
este de acord cu noile condiţii contractuale notificate. Modificările se consideră 
acceptate de către Cumpărător în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 
30 de zile de la primirea notificării, denunţarea Contractului de furnizare a gazelor 
naturale.

în scopul diminuării efectelor măririi preţurilor de vânzare a energiei către clienţii 
finali, ca urmare a creşterii fără precedent a costurilor de achiziţie atât pe piaţa 
locală, cât şi pe cea europeană, a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2021, 
Legea 259. Această lege a aprobat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) 
nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 
energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, aplicând în 
perioada 01.11.2021 -  31.03.2022 anumite măsuri temporare, de sprijin, în 
domeniul energiei. Astfel, în perioada menţionată, clienţii pot beneficia de 
exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate sau de 
plafonarea preţurilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, 
ulterior transmiterii unei cereri însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere. 
Pentru mai multe detalii în legătură cu aplicarea acestor măsuri, vă rugăm să 
accesaţi pagina https://www.enqie.ro/compensare-plafonare.

Dacă nu doriţi să alegeţi oferta ENGIE, ne puteţi anunţa până la data de

http://www.en
http://www.en
https://www.en


la numărul de Caii Center 021.9366. în lipsa unui răspuns din partea 
dumneavoastră, noile condiţii de preţ prezentate mai sus se vor aplica automat, 
conform prevederilor contractuale.

Pentru mai multe detalii privind condiţiile contractuale ale ofertei intraţi pe 
enaie.ro.

Vă mulţumim că ne-aţi ales şi ne dorim să vă rămânem în continuare alături! 

Echipa ENGIE

CNGie

Energia este viitorul nostru, să o economisim!

Prezentul mesaj este confidenţial şi aparţine ENGIE Romania.
El se adresează persoanei menţionate ca destinatar, dar şi altor persoane 

autorizate să-l primească. în cazul în care nu eşti destinatarul vizat, îţi 
aducem la cunoştinţă că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau iniţierea 

unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt strict interzise şi atrag 
răspunderea juridică. Dacă ai primit acest mesaj dintr-o eroare, te rugăm 
să ne anunţi imediat accesând formularul online din secţiunea Contact de 

pe site-ul enqie.ro şi să-l ştergi apoi din sistemul tău. Apreciem şi îţi 
mulţumim pentru cooperare.



FACTURA
Seria ENG nr.10613128095 
Data facturii: 09.11.2021

Factura tronsmisape e-moil conform acordului Dus, Nr. 5033005814/06.03.2018

Contacte utile: engie.ro/contact/
Caii Center;0219366
Serviciul Gestiune Clienţi Braşov
Str.Bisericii Romane nr. 107A, Braşov, jud, Braşov
Cod postai: 50006S

Cod client: 191106893388
Contract furnizare: 3007887047/04.09.2017

Nume client: PIEŢE, ŢARCURI SI 
OBOARE FACARAS SRL 
Adresa: Strada BALCESCU NICOLAE 
Nr. 25 localitatea BRAŞOV Braşov 
România 500019

C.I.F. R029759816

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

7.244,666 1.843,01 LEI 09.12.2021

Situata contului ia data d e : 09.11.2021

* Sold precedent 0,00 LEI
Majorări de intarziere/penalitati: 0,00 LEI
Factura curentă: 1.843,01 LEI

* Detalierea soldului din facturile precedente se regăseşte pe anexă. In cazul în 
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim.

Perioada de regularizare: 03.09.2021 - 04.11.2021

Adresa locului de Strada N BALCESCU Nr. 25 FAG AR AS 
consum: Braşov România 505200
Categorie consum: CI
Instalaţie: 4001950974
Cod loc consum(CLC): DGSBVFAG0000743121

Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, 
contracte?

021.9366 (număr unic la nivel naţional)
Apelaţi Caii Center-ul ENGIE, de luni până vineri, 
în intervalul orar 8.30-19.00.
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

Aveţi o urgenţă tehnică de gaze?
(incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)
Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281* *; 
TELVERDE:0800 877778

*Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de 
telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit? 
Accesaţi contui dumneavoastră din Agenţia online.
Informaţii necesare pentru transmiterea autocitiriil
Cod autocitire:________3458770_______________________________

Telefon autocitire 0800 800 200

Interval transmitere 02.12.2021 - 06.12.2021

Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în 
toate reţelele de telefonie fixă şi mobilă.

TEMEI LEGAL
Lg.nr.123/2012*, Ord.61/2013*,Lg,227/2015*, 
0rd.nr.29/2016*,0rd nr.234/2019*,0rd nr.128/2020

*cu modificările şi completările ulterioare.

Important! Am extins perioada de valabilitate a condiţiilor actuale 
de preţ pana in ultima zi a lunii în care acestea expira. De 
exemplu: in cazul unor condiţii de preţ valabile pana la data de 
15,12.2021, noua data de expirare a acestora este 31.12.2021. 
Pentru mai multe informaţii ne poţi contacta la numărul de Caii 
Center 021.9366, de luni pana vineri, in intervalul orar 
08:30-19:00 sau pe formularul de contact Online disponibil la 
adresa engie.ro/contact/. Mulţumim!

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -5, sector 4, 
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CU!: R013093222, Capital social: 
199.245,540 lei

Facturi regularizate:

Pentru plata facturii:
Detaliile facturii dumneavoastră

se regăsesc pe verso
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Factură detaliată: 
Factură de regularizare

Serie , 
contor/ Perioada de ma®x 

corector regularizare vechl

Index
nou

Consum
lunar
(mc)

Pcs
(kWh/mc)

Consum
total
(kWh)

Sumă
consumuri
estimate
facturate

(kWh)

Diferenţă 
cantitate de 

facturat 
(kWh)

0D228190T 03.09.2021 40.606 
0D228190T .(,4.11.2021 (citit)

41.300
(autocitit) 694 10,439 7.244,666 0,000 7,244,666

COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Valoare Total valoare

fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)

Furnizare gaze naturale 03.09.2021 - 30.09.2021 kWh 3.219,851 0,17613
lei/kWh

567,11 107,75 674,86

Furnizare gaze naturale 01.10.2021 - 04,11.2021 kWh 4.024,815 0,23813
lei/kWh

958,43 182,10 1.140,53 ')

Acei 2a 23,21 4,41 27,625
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— -— ■— ------ ---------------------

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1.548,75 294,26 1.843,01,’
Informaţii conform Ord. ANRE nr. 106/2014:

iCensum (kWh) an curent Consum [kWh] an precedent

13SOCOO 

1200000 

1050000 

9000.0C 

7ŞOOM 

6000 0 0 

45COOO 

3000.00 

1500.0C- 

O DO 0.000 I 0,000 31,311 | 73.129 O OOP i 0.000
Z021/ZOZO Avgust 2021/2020 Septembrie 2071/2020 Octombrie 2021/7020

Preţui aferent ultimei facturi este; 0.23813 Lel/kWh

Unde puteţi achita factura? Economisiţi timp alegând să plătiţi factura 
de gaze naturale prin debit direct, virament bancar. Internet banking, 
bancomate, automate de plată sau numerar ia unul din cele peste 30,000 
puncte de plată. Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi 
site-ul engie.ro.

• Parteneri bancari unde
rugăm să indicaţi codul de 

BRD GSC-SMCC 
Raiffeîsen Bank 
BCR
Citibank Europe
Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP
UniCredit Bank
ING Bank
CEC Bank
Banca Transilvania 
Garanţi Bank 
Dir. de Trezorerie

puteţi plăti prin virament bancar (vă 
client şi numărul de factură):

R026 BRDE 4505 V114 3681 4500 
R040 RZBR 0000 0600 1066 0361 
R016 RNCB 0074 0018 4206 G242 
R018 CITI 0000 0008 2490 2224 
R070 CRCO X410 0410 0002 1931

R054 BACX 0000 0001 2482 3310 
R083 INGB 0001 0000 0000 0888 
R080 C6CG B315 N5R0 N218 9733 
R044 BTRL 04301601 0071 3643 
R036 UG8I 0000 5120 04392 RON 
R041 TREZ 7005 069X XXOO 0397

Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de ore, d acâ^  
achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi faceţi-^  
dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact Online de pe o  
engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea va fi 3  
efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa şi o 
numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe.conform 
prevederilor contractuale, aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016 
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la 
clienţii finali, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă 
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/
Rezilierea contractului: Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea 
serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere, după 
caz, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage rezilierea 
contractului de drept, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data 
scadenţei, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.
Revizii şi verificări: Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia 
tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune 
tehnică obligatorie, în sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează 
numai cu firme autorizate ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, 
verificări şi alte recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi 
engie.ro. ^
Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor §

- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
- prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com . §

Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de ^  
soluţionare a plângerilor clienţilor accesaţi engie.ro/procedura-reclamatii/. ^  
Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a 5  
serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale conform standardelor de ^  
performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare la standardul de 5
performanta găsiţi pe engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.

Schimbarea furnizorului de

Alţi parteneri bancari: Alpha Bank, IDEA BANK.

m c
gaze naturale se face gratuit, c u ^  

respectarea Procedurii de schimbare furnizor de energie electrică/gaze g 
naturale, conform 0rd.234/2019. Lista operatorilor economici, titulari deo i 
licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a<x 
ANRE (www.anre.ro).
Effdenţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru ENGI€

• Parteneri non-bancari: Pay Point, Westaco Express, QIWI, un-doi 
Centru de Plăţi, Orange Money.

Când trebuie să plătiţi factura: Factura de gaze naturale trebuie plătită 
până la data scadentă înscrisă pe factură. în cazul neachitării facturilor, 
ENGIE Romania poate să perceapă, conform contractului, majorări de 
întârziere pentru fiecare zi de întârziere şi să întrerupă furnizarea gazelor 
naturale,conform prevederilor contractuale,

IMPORTANT : în cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar 
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, 
aceasta este considerată confirmată la data la care contul ENGIE Romania 
S.A, este alimentat cu suma de bani care face obiectul plăţii,
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi 
pe site-ul engie.ro.

Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde preţul 
de achiziţie şi tarife le reglementate (transportul, distribuţia şi

România în relaţia cu clienţii săi Astfel, vă oferim asistenţa personalizată 
şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie prin care puteţi 
obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind datele de 
contact ale unor institu ţii cu atribuţii în domeniul energiei şi pentru a 
consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei 
energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
Totodată, vă informam că aveţi dreptul: să apelaţi la ANRE la adresa: str. 
Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România, cod poştal 020995, 
telefon 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021 312.43.65, e-mail 
anre@anre.ro; website www.anre.ro; să apelaţi ta alte proceduri 
extrajudiciare de soluţionare a plângerilor (exemplu - medierea); să vă 
adresaţi instanţei judecătoreşti competente.
Cum se calculează energia? Conversia volumelor de gaze naturale în 
unităţi de energie se face aplicând formula: E = V(b) x PCs, unde:
E este energia gazelor naturale - kWh;
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc;

mailto:consiliere-clienti@ro.engie.com
http://www.anre.ro
mailto:anre@anre.ro
http://www.anre.ro


FACTURA
Seria ENC nr.10613114571 
Data facturii: 31.10.2021

Factura transmiso pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6032753438/27.02.2018

Contacte utile: engie.ro/contact/
Caii Center:0219366 
Bd.Marasesti nr. 4-6 Sect 4, Bucureşti 
Cod Postai: 040254

Cod client: 199000495606
Contract furnizare: 3005920741/13.01.2015

Nume client: Societate PIEŞE 
TÂRGURI Şl OBOARE FĂGĂRAŞ SRL 
Adresa: Strada N BALCESCU Nr. 25 
localitatea FAGARAS Braşov/ România 
505200

C.I.F. R029759816

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

4.104,492 1.250,65 LEI 02.12.2021

Situaţia contului la data d e : 31.10.2021

* Sold precedent 0,00 LEI
Majorări de intarziere/penalitati: 0,00 LEI
Factura curentă: 1.250,65 LEI

* Detalierea soldului din facturile precedente se regăseşte pe anexă. In cazul în 
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim.

Perioada de facturare: 01.10.2021 - 31.10.2021

Adresa locului de Strada N BALCESCU Nr. 25 FAGARAS
consum: Braşov România 505200
Categorie consum: CI
Instalaţie: 4000B92226
Cod loc consum(CLC): DGSBVFAG13061772

Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, 
contracte?

021.9366 (număr unic la nivel naţional)
Apelaţi Caii Center-ul ENGIE, de luni până vineri, 
în intervalul orar 830-19.00.
Apel taxabil, conform tarife lor stabilite de către operatorii de telefonie.

Aveţi o urgenţă tehnică de gaze?
(incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)
Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281* *; 
TELVERDE:0800 877778

*Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de 
telefonie,

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit? 
Accesaţi contul dumneavoastră din Agenţia online.
Informaţii necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 1637995

Telefon autocitire 0800  800 200

Interval transmitere 28.11.2021 - 30.11,2021

Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în 
toate reţelele de telefonie fixă şi mobilă.

TEMEI LEGAL
Lg.nr.123/2012*, 0rd.61/2O13*,Lg.227/2015*.
Ord.nr.29/2016*.Ord.nr.234/2019*,0rd.nr.l 28/2020

*cu modificările şi completările ullerioare.

Important! Am extins perioada de valabilitate a condiţiilor actuale 
de preţ pana in ultima zi a lunii în  care acestea expira. De 
exemplu: in cazul unor condiţii de preţ valabile pana la data de 
15.12,2021, noua data de expirare a acestora este 31.12.2021. 
Pentru mai multe informaţii ne poţi contacta la numărul de Caii 
Center 021.9366, de luni pana vineri, in intervalul orar 
08:30*19:00 sau pe formularul de contact online disponibil la 
adresa engie.ro/contact/. Mulţumim!

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, 
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: R013093222, Capital social: 
199.245.540 lei

Pentru plata facturii:
Detaliile facturii dumneavoastră

se regăsesc pe verso
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Factură detaliată:

Serie
contor/ Perioada de 

corector facturare

Index
vechi

Index
nou

Consum
lunar
(mc)

Pcs
(kWh/mc)

Consum
lunar
(kWh)

27992926 01.10.2021 
-3 i . i0 .2 0 2 i

161.986
(citit)

162.379
(Citit) 393 10,444 4.104,492

COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Valoare Total valoare

fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei) ,
(lei)

Furnizare gaze naturale kWh 4.104,492 0.25285
lei/kWh

1.037,82 197,18 1,235,00 ;

Acciza 13,15 2,50 15,65-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1.050,97 199,68 1.250,65.

Modalităţi de plată: Plata se efectuează prin virament bancar în conturile 
ENGIE Romania indicate mai jos (foarte important: indicaţi codul de client 
şi numărul de factură):
BRDGSG-SMCC 
Raiffeisen Bank 
BCR
Citibank Europe
Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP
UniCredit Bank
ING Bank
CEC Bank
Banca Transilvania 
Garanţi Bank 
Dir. de Trezorerie

R026 BRDE 450S V114 3681 4500 
R040 RZBR 0000 0600 1066 0361 
R016 RNCB 0074 0018 4206 G242 
R018 CITI 0000 0006 2490 2224 
R070 CRCO X410 0410 0002 1931

R054 BACX 0000 0001 2482 3310 
R083 INGB 0001 0000 0000 0888 
R080 CECE B315 N5RO N218 9733 
R044 BTRL 0430 1601 0071 3643 
R036 UGBI 0000 5120 04392 RON 
R041 TREZ 7005 069X XXOO 0397

• Alţi parteneri bancari: Alpha Bank. IDEA BANK.
• Parteneri non-bancari: Pay Point, Westaco Express, QIWI, un-doi 

Centru de Plăţi, Orange Money.
Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi site-ul engie.ro. 
Când trebuie să plătiţi factura: Factura de gaze naturale trebuie plătită 
până la data scadentă înscrisă pe factură.
în cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate:

- să perceapă majorări de intârziere conform contractului;

Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
conform clauzelor contractuale, dacă plata nu se realizează în termenul 
scadent şi inclusiv până la data stingerii sumei datorate. Cuantumul 
dobânzii este conform contractului semnat între părţi, 
în cazul în care aveţi facturi neachitate la scadenţă şi majorări de 
întârziere calculate, imputarea plăţilor se face pe facturi, în ordinea 
scadenţei acestora, achitându-se cu prioritate majorările de întârziere, 
conform art.1507 si 1509 din Codul Civil.

Reluarea furnizării gazelor naturale se face în maximum 24 de ore de
la data la care suma reprezentând obligaţiile de plată scadente este 
plătită sau consumatorul face dovada plăţii şi permite accesul operatorului 
de sistem de distribuţie la instalaţia de utilizare gaze naturale.

Rezilierea contractului: Neachitarea facturii reprezentând 
contravaloarea serviciului de furnizare gaze naturale şi a majorărilor de 
întârziere, în termenul stipulat în contractul de furnizare atrage rezilierea 
contractului de drept, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
- prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clientl@ro.engie.com. 

Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE Romania de 
soluţionare a plângerilor clienţilor finali accesaţi

- să întrerupă furnizarea gazelor naturale, cu un preaviz de 5 zile 
calendaristice;

- să limiteze furnizarea gazelor naturale, atunci când este posibil din 
punct de vedere tehnic sau să întrerupă furnizarea, cu preaviz de 5 
zile calendaristice,

IMPORTANT: în cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar 
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, 
aceasta este considerată confirmată la data la care contul ENGIE Romania 
5.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul plăţii.
Cum se calculează Energia? Conversia volumelor de gaze naturale în 
unităţi de energie se face aplicând formula:E = V(b) x PCs; unde:
E este energia gazelor naturale - kWh;
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc;
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc.

Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a 
activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale (2! 
conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE, Detalii referitoare 
la standardul de performanta găsiţi pe o
engie.ro/indicatori-standard-de-Derformanta/. ^

C
Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face gratuit, cu g 
respectarea Procedurii de schimbare furnizor energie electrică/gaze 2  
naturale, conform Ord.234/2019. Lista operatorilor economici, titulari de .jg 
licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet 5  
a ANRE (www.anre.ro). m

,C

Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde preţui de 
achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi înmagazinarea). o 
Tipul preţului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil, 'S> 
conform prevederilor contractuale şi reglementărilor legale în vigoare. °-
Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru ENGIE
România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă 
personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie 
prin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind 
datele de contact ale unor institu ţii cu atribuţii în domeniul energiei şi 
pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată 
eficienţei energetice pe engie.ro,in funcţie de categoria de client.
Totodată, vă informam că aveţi dreptul: să apelaţi la ANRE la adresa: str, 
Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România, cod poştal 020995, 
telefon 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail 
anre@anre.ro; website www.anre.ro; să apelaţi la alte proceduri 
extrajudiciare de soluţionare a plângerilor (exemplu - medierea); să vă 
adresaţi instanţei judecătoreşti competente.

mailto:consiliere-clienti@ro.engie.com
http://www.anre.ro
mailto:anre@anre.ro
http://www.anre.ro


<7Â¥elecţrica 
t  furnizare

împreună. De peste 120 de ani 
Pentru ceea ce contează.

ACT ADIŢIONAL nr. 09.11.2021
la contractul de furnizare a energiei electrice la clienţi eligibili noncasnici 

nr. 20210828-1/01.01.2019 ’
Părţile contractante
S-a încheiat prezentul Act Adiţional între,

Societatea "Electrica Furnizare" SA cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. IA, cod 
poştal 011736, cod de înregistrare fiscala RO28909028, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8974/2011, 
telefon 0244 406 006, cont virament nr. RO07 INGB 0009 0081 8115 8978, deschis la ING BANK, reprezentată legal 
prin Darius Dumitru MEŞCA (Director General), denumită furnizor, având calitatea de vânzător, pe de o parte,
Şi

SC.PIETE TÂRGURI SI OBOARE SRL BV. E cu sediul în MUN. FAGARAS, FAGARAS, Str. N 
BALCESCU Nr.25, telefon 0760285868, fax 00, mail, înscrisă în Registrul Comerţului cu nr.. 
cod de înregistrare fiscală reprezentată de dl. Gheorghe Tiberiu DRĂGOIU, având calitatea de
cum părător (c lien t), pe de altă parte

Art. 1. Capitolul 4 "Durata contractului' din contractul de furnizare a energiei electrice la clienţi eligibili se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

“Art. 4.1. Contractul de furnizare a energiei electrice a intrat în vigoare la data de 01.01.2019 şi încetează la 31.12.2022. 

Furnizarea energiei electrice se desfăşoară de Ia 01.01.2019 ora 00.00 -  31.12.2022 ora 24.00.

A rt 4.2. Pentru locurile de consum la care clientul are drept de folosinţă valabil pe durate mai mici decât durata de valabilitate 

a contractului de furnizare a energiei electrice specificată la art. 4.1, prezentul contract îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea 

dreptului de folosinţă.”

Art. 2 . Facturare, modalităţi şi condiţii de plată

Art.4.1. Se va modifica si va avea următorul conţinut,

Furnizorul va factura energia electrică şi valoarea certificatelor verzi, astfel: 

a) pentru energie electrică:

(1) în primele 10 zile ale lunii anterioare lunii de consum seva emite o facturi pentru 100% din energia electrică activă 
contractată conform Anexei nr. 2 din contract pentru fiecare loc de consum.

(2) lunar, în primele 15 zile de la primirea citirilor indicaţiilor grupului de măsurare de la Operatorul de măsurare, se va emite 
o factură de energie electrică din intervalul lunar anterior; această factură va conţine contravaloarea energiei electrice reactive 
consumate în intervalul lunar anterior, calculată conform art. 8.6. în cazul în care, la sfârşitul perioadei de facturare, nu s-a efectuat 
citirea de către Operatorul de măsurare, factura de energie va corespunde unui consum estimat, cu respectarea Regulamentului de 
furnizare a energiei electrice la clienţii finali.

b) pentru certificate verzi, conform Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare:
(1) în factura de energie precizată la art. 8.1 lit. a) se va factura şi valoarea certificatelor verzi (contravaloarea certificatelor verzi 
va fi evidenţiată distinct în factură), conform prevederilor legale.
(2) după stabilirea de către ANRE a cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferente anului anterior, furnizorul va 
regulariza valoarea certificatelor verzi în funcţie de cota amintită, energia facturată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi 
utilizate de către furnizor pentru anul anterior, conform prevederilor legale.
(3) în cazul în care clientul face dovada, prin prezentarea unui acord de exceptare, că beneficiază de prevederile HG 495/2014
- pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr.

Gr, 10242
7
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'electrica 
furnizare

împreună. De peste 120 de ani.
Pentru ceea ce contează.

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, furnizorul va aplica 
cota de exceptare de facturare a certificatelor verzi Ia cantitatea de energie electrică livrată. în acest caz, clientul se obligă:
a) să pună la dispoziţia furnizorului acte doveditoare privind procentul de exceptare aferent gradului de energo-intensitate;
b) sâ notifice furnizorul în cel mult 5 zile lucrătoare de la încetarea, revocarea, anularea sau orice alt incident care are ca efect 
ineficacitatea actelor doveditoare menţionate.

Art. 3.

Anexa nr. 3 „Preţuri de contract" la contractul de furnizare a energiei electrice Ia clienţi eligibili noncasnici

la care face referire prezentul act adiţional, se înlocuieşte cu varianta actualizată a acesteia, anexa la prezentul Act Adiţional.

Art. 4. Celelalte clauze din contractul de furnizare a energiei electrice cu completările aduse prin actele adiţionale anterioare acestuia, 

rămân nemodificate.

Art.6. Prezentul act adiţional, încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, face parte integrantă din 

contractul de furnizare a energiei electrice la clienţi eligibili noncasnici nr. 2 0 2 1 0 8 28-1 /01 ,01 .2019  şi intră în vigoare la data 

de 01.01.2022, ora 00:00.

Furnizor. Client
Societatea Electrica Furnizare S.A. SC.PIETE TÂRGURI SI OBOARE SRL BV. E

Şef Serviciu Vânzări B2B R3 Braşov 
Cristian-Marin FE1ER

Consultant Vânzări B2B R3 Braşov 
Anca Georgiana Ştefan

Gheorghe Tiberiu DRAGOIU 
Director/Adrainistrator

Gr.J 0242
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împreuna. De peste 120 de ani. 
Pentru ceea ce contează.

Anexa nr. 3
la contractul nr. 20210828-1/01.01.2019

valabilă începând cu: 01.01.2022

Preţuri de contract

1. Preţul de contract pentru energia electrică activă
1.1. Preţul de contract, în lei/MWh, include preţul energiei şi tarifele reglementate, după cum urmează;

Judeţele arondate  
zonelor de  
distribuţie

Preţ energie 
electrică

Tarife reglem entate AN RE
PREŢ CONTRACT

Tarife de transport Tarife spedflce  d istribu ţie

TG m ediu
. Servicii 

TI zonal , ,  .
Sistem

rr M T JT M T JT

B ra şo v , A lb a , 
H argh ita , 

C o v a sn a , S ib iu , 
M u re ş

919,49
g w n t d i s -K x a g . i a  m

IV- '  : 'r,. .k]

4 5 ^ , 1

— ..— .-<1

1 3 1 , »
. -i

; ' 4
1018,30 1129,61

(lei/MWhj
Nu se percep penalizări pentru diferenţe între energia consumata şi cea contractată conform Anexei 2.

1.2. Preţul de contract nu include preţul pentru energia electrică reactivă, TVA, accize, contribuţia pentru cogenerarea de 
înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi.

1.3. Preţul energiei electrice active se va păstra nemodificat pana la data de 31.03.2022.
Creşterea sau scăderea preţului impusă de modificarea taxelor şi/sau tarifelor reglementate incluse în preţul de contract va fi 

egală cu modificările taxelor şi/sau tarifelor reglementate precizate în articolul 16.3 din contract. în această situaţie, modificarea 
preţului de contract se va efectua de la data intrării în vigoare a actului legislativ şi nu este necesară încheierea unui act adiţional în 
acest sens.

Furnizor,

Societatea Electrica Furnizare S.A.

Şef Serviciu Vânzări B2B R3 Braşov 
Cristian-Marin FEIER

/ '

Consultant Vânzări B2B R3 Braşov 
Anca Georgiana Ştefan

Client.

SC.PIETE TÂRGURI SI OBOARE SRL 
BV.E

Gheorghe Tiberiu DRĂGOIU 
Director/Administrator

Gr. 10242
7
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Furnizor:
SO C IETA TEA  E L E C TR IC A  FURNIZARE S.A. 
Sucursala: BRAŞOV

Client: SC.PIETE TÂRGURI SI OBOARE SRL BV. E

Cod client: 17148581

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaFEF21 Nr. 9574123992
NUMĂR INTERN: 0-4988298-3-28.07.2021 
SIMBOL VARIABIL: 4989461202

—

Serie
contor
Cod PM

Const Perioada de 
citire

Index
vechi

Tip
index

Index
nou
Tip

index

Cantitate
masurata

u.m. Denumire mărime 
masurata

Produse si servicii facturate Perioada ^  ... *. Cantitate 
facturare

u.m
Preţ unitar 
fara TVA 

(Iei)

V aloare 
fara TVA 

(lei)

V aloare
TVA
(lei)

NLC: 4988298 N L C : 4988298 T IP  FACTURA e stim a t 12
S em n a la re  d e ra n ja m en te  (24 ore d in  241: 0268929 P e rio a d a  de  fa c tu ra re :  29.06.2021 - 28.07.2021
P erio ad a  co m u n icare  index  au toc itit: 17.08.2021 - 27.08.2021 Energie activa zona orara t 29.06.21 -30.06.21 905 kWh 0 ,4 9 3 6 3 4 4 6 ,7 4 8 4 ,
Denumire: PIAŢA AGROALIM ENTARA Energie activa zona orara 1 01.07.21 -28.07.21 12 664 kWh 0 , 5 8 4 4 5 7 4 0 1 ,4 7 1 406 ,
Adresa:Str. N BALCESCU nr 25 , FAGARAS, MUN. FAGARAS, judeţul BRAŞOV Certificate Verzi facturate 29.06.21 -28.07.21 13 569 kWh 0 ,0 6 4 0 6 5 9 8 6 9 ,3 1 1 6 5 ,
Tarif-tensiune JT tensiune PM : JT Accize consum comercial - 13 569 kWh 0 ,0 0 2 6 1 3 5 ,4 2 6,
905579 28.06-28.07 215364 228933 13 569 kWh En. activa zona orara 1 Contribuţie coeenerare înalta eficienta29.06.21 - 28.07.21 13 569 kWh 0 ,0 1 7 1 2 2 3 2 ,3 0 44,

1.00 Estimat Estimat .
905579 28.06-28.07 50169 50169 0 kVARh En.reactiva inductiva _

1.00 Estimat Estimat .

905579 28.06-28.07 0 0 0 kVARh En.Teaetiva capacitiva .
1.00 Estimat Estimat -

29.06.2021 -28.07.2021
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE237/2020: CECV=0.45050 CV/MWh 
Preţ mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=142.2107 lei/CV
Preţui unitar PUCV(lei/kWh] pentru 29.06.2021 -28.07.2021 = CECV[CWMWh| x PMP-PCSCV[lei/CV|/1000 = 0.45050 x 142.2 
1000 = 0.0640659, rotunjit la şapte zecimale

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in reţea: 1.30 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extrageri 
energie electrica din reţea: 19.22 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 10.82 lei/MWh; Tarif distribuţie: 178. 78 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (iei)
Baza de impozitare TVA 8 9 8 5,2-1
Din care accize 35,92
TVA 1 707,19
Alte sume o, o o
T ota l fac tu ra  cu ren ta  io 692,9 3



Furnizor:
SO C IETA TEA  E L E C TR IC A  FURNIZA RE S.A. 
Sucursala: BRAŞOV

Client: SC.PIETE TÂRGURI SI OBOARE SRL BV. E

Cod client: 17148581

A N E X A  LA  F A C T U R A  FISC A L A  SeriaFE F21 Nr. 9584677616
NUMĂR INTERN: 0-4988298-3-22.10.2021 
SIM BOL VARIABIL: 4989461207

S e rie  
c o n to r  
C o d  P M

C o n sl P e r io a d a  de 
c ilii  e

In d ex
vech i

T ip
in d ex

In d ex
n o u

T ip
in d ex

C a n tita te
m a s u ra ta

u.m. D e n u m ire  m ă r im e  
m a s u ra ta

Produse si servicii facturate Perioada ~  ... ,.  Cantitate 
facturare u.m

Preţ unitar 
fara TVA 

(lei)

V aloare 
fara TVA 

(lei)

Valoare
TVA
(lei)

NLC: 4988298 NLC: 4988298 T IP  FACTURA estim at 1$
Sem nalare deranjam ente (24 ore din 241: 0268929 Perioada de factu rare: 29.09.2021 - 22.10.2021
Perioada com unicare index autocitit: 11.11.2021 -21.11.2021 Energie activa zona orara 1 29.09.21 -22.10.21 155 kWh 0 ,5 8 4 4 5 9 0 ,5 9 17

Denumire: PIAŢA AC.ROAL1MHNTARA Certificate Verzi facturate 29.09.21 - 22.10.21 155 kWh 0 ,0 6 4 0 6 5 9 9 ,9 3 1
A d r e s a :S iv .  N  B A L C E S C U  nr. 2 5  , F A G A R A S , M U N . F A G A R A S , ju d e ţu l  B R A Ş O V Accize consum comercial - 155 kWh 0 ,0 0 2 6 1 0 ,4 0 C

Tarif-tensiune JT tensiune PM : JT Contribuţie cogenerare inalta eficienta29.09.21 - 22.10.21 155 kWh 0 ,0 1 7 1 2 2 ,6 5 C

9 0 5 5 7 9 28.09-22.10 2 2 9 3 3 9 229494 155 k W h E n . a c tiv a  z o n a  o ra ra  1 .
1.00 E s tim a t E s tim a t _

9 0 5 5 7 9 28  0 9 -2 2 .1 0 5 0 1 6 9 5 0 1 6 9 0 k V A R h F .n .re ac tiv a  in d u c t iv a _
1 00 E s tim a t E s t im a t _

9 0 5 5 7 9 2 8 .0 9 -2 2 .1 0 0 0 0 k V A R h E n .re a c tiv a  c a p a c i tiv a .
1.00 E stim a t E s t im a t -

29.09.2021 -22.10.2021
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE237/2020: CECV=0.45050 CV/MWh 
Preţ mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=142.2107 lei/CV
Preţul unitar PUCV|lei/kWh) pentru 29.09.2021 - 22,10.2021 = CECV[CV/MWh| x PMP-PCSCV[lei/CV|/1000 = 0.45050 x 142. 
1000 = 0.0640659, rotunjit la şapte zecimale

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in reţea: 1.30 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extrage 
energie electrica din reţea: 19.22 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 10.82 lei/MWh; Tarif distribuţie: 178. 78 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)
B a z a  d e  im p o z ita re  T V A 103,57
D in  c a re  a c c iz e ONTO

T V A 19, 68
A lte  su m e 0, CO
Total factura curenta 123,25



INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Bd. Libertăţii 16, Bucureşti Sector 5, ROMANIA
Fax: +4021 312 4875 /  318 1851 /  318 1873 rom stat@ insse.ro 
Diseminare: Tel. 318 1871 /  317 7770; Fax: 318 1874; da testa t@ insse.ro  
Biroul de presa: Tel /  Fax: 318 1869 biroupresa@ insse.ro

Către PIEŢE TÂRGURI SI OBO ARE FAGARAS SRL

Ca răspuns la solicitarea dvs. d in data de 13-12-2021, va com unicam  Indicele P returilo r de Consum (IPC):

Indicele lunar al preturilor de consum  - Rezultatele căutării

Perioada de referinţa TOTAL IPC (°/o)

2020 - O ctom brie 107,94
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R eutilizarea con ţinutu lu i acestui website, in tegra l sau parţia l, în form ă originală sau m od ifica tă , precum şi 
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ind icarea clară şi precisă a sursei.

Perioada curenta  

2021 - Noiembrie
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