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CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII 

CAPITOLUL VI 

Anexa nr. 4 la HCL nr. 65/     

31.03.2011 

 

Art. 6.3           
 

(2) Pentru agentii economici si producatorii atestati care isi desfasoara activitatea de comert in Piata 

centrala, se pot incheia contracte de inchiriere pentru mese, cu acordarea urmatoarelor reduceri la plata: 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

contract 

Numar de 

plati in timpul 

contractului 

Reducerea 

acordata 

Valoarea 

platita 

pentru 

mesele 

tarifate cu 

10 lei/zi 

Valoarea 

platita 

pentru 

mesele 

tarifate cu 

12 lei/zi 

Valoarea 

platita 

pentru 

mesele 

tarifate cu 

14 lei/zi 

Valoarea 

platita 

pentru 

mesele 

tarifate cu 28 

lei/zi 

1 30 zile 1 (una) transa 
la semnarea 
contractului 

15% 215 lei la 
care se 
adauga TVA 

257 lei la 
care se 
adauga 

TVA 

300 lei la 
care se 
adauga TVA 

600 lei la care 
se adauga 
TVA 

2 30 zile 2 (doua) transe 

la date fixe 

10% 226 lei la 

care se 
adauga TVA 

272 lei la 

care se 
adauga 

TVA 

318 lei la 

care se 
adauga TVA 

635 lei la care 

se adauga 
TVA 

3 30 zile 3 (trei) transe la 

date fixe 

5% 240 lei la 

care se 

adauga TVA 

287 lei la 

care se 

adauga 
TVA 

335 lei la 

care se 

adauga TVA 

670lei la care 

se adauga 

TVA 

 

(3) Reducerile de la alin. (2) se acorda doar pentru platile facute pana la (inclusiv) data scadenta 

mentionata in contract aferenta acestora. Pentru cazul in care plata aferenta unei transe se face dupa data 



scadenta nu se va mai aplica reducerea, caz in care obligatia de plata va fi egala cu produsul dintre 

numarul de zile aferent intervalului si tarifului zilnic. Pentru urmatoarele transe de plata se pot mentine 

reducerile aferente fiecarui interval pentru cazul in care platile sunt facute pana la (inclusiv) data 

scadenta. 

(4) Pentru contractele incheiate la un alt tarif zilnic diferit de valorile din tabelul de mai sus, formula de 

calcul va fi urmatoarea: 30 * tarif zilnic * reducere = TOTAL (TVA inclus) 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

DONCEA BOGDAN ALIN 

 

 
 

 


