
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea perioadei de 6-7-8 septembrie 2013 pentru 

desfăşurarea celea de-a  XII-a ediţii a Festivalului Caşcavelei şi aprobarea 
taxelor pentru închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale în cadrul 

 Festivalului Caşcavelei. 
 
 

Consiliul Local ai comunei Valea Doftanei, Judetul Prahova: 

Având în vedere expunerea de motive a dlui ing. Manea I.Ion-Primarul comunei 

Valea Doftanei, prin care propune stabilirea perioadei de 6-7-8 septembrie 2013 pentru 

desfăşurarea Festivalului Caşcavelei, ediţiei a XII-a,  precum şi aprobarea taxelor pentru 

închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale în cadrul Festivalului Caşcavelei.   

Văzând ref'eratul de specialitate întocmit de biroul finante-contabilitate ; 

In temeiul art.36, alin.(1) şi alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
Administratia publica locala, republicată 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. Se aprobă organizarea celei de-a XII-a ediţii a  Festivalul Caşcavelei  în 

perioada  6-7-8 septembrie 2013. 

Art. 2. Se aprobă taxele pentru închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale 
din interiorul spaţiului de organizare pentru participanţi la cea de-a XII-a ediţie a 
Festivalului Caşcavelei, în conformitate cu anexa nr. I  la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Comisia ce va fi desemnată cu organizarea Festivalului Caşcavelei şi 
biroul finanţe-contabilitate vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 
Valea Doftanei 

 19.08.2013 
 Nr.  50                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                  Consilier Local 
                    Daniel Savu        
                                                   
                  
                                        Contrasemnează 

pSecretarul comunei 
Valea Doftanei 

Şef birou , 
Elena-Gabriela Brînză 

 
 



Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 50 din 19.08.2013 
a Consiliului local Valea Doftanei 

        PRESEDINTE DE SEDINTA  
                           CONSILIER LOCAL 
         Daniel Savu   

        
ANEXĂ 

cu privire la tarifele prevăzute pentru închirierea spaţiilor comerciale şi 
expoziţionale puse la dispoziţie de Consiliul Local Valea Doftanei cu ocazia celei de 

de-a XII a ediţie a Festivalului Caşcavelei, organizat în perioada  
6 – 7 – 8 septembrie 2013   

Destinatia standului/ locului 
public utilizat 

Suprafata Suma datorata pentru intreaga perioada a 
festivalului  

– lei - 
 - mp - Nivelul taxei ptr. 

2012 
Nivelul propus pentru 2013 

 Stand pentru comercializarea  
produselor in regim de 
alimentatie publica- gen terasa 
restaurant 

60 800    800 – ptr.agentii economici 
locali 
1.400 – ptr. agentii economici cu 
sediul in alte localitati 

Stand pentru comertul cu 
amanuntul al produselor textile si 
a incaltamintei  

9 200 200 

Stand pentru comertul cu 
amanuntul al produselor de 
patiserie si cofetarie, cu exceptia 
Kortoskolacs 

9 200 200 

Stand pentru comercializarea 
Kortoskolacs 

9 600/ stand 600/stand 

Stand pentru comertul cu 
amanuntul a carnii si produselor 
din carne, a branzeturilor  si a 
altor produse asimilate acestora  
de catre  producatorii din alte 
localitati 

9 300 300 

Stand pentru organizarea jocurilor 
distractive 

9 400 400 

Stand pentru comercializarea cu 
amanuntul a produselor 
mestesugaresti 

9 50 50 

Stand complex de distractie ce 
cuprinde leagane,masinute, 
carusele  

 3000 3000 

Alte standuri de jocuri si 
ansambluri de distractie 

 400 400 

Stand pentru comercializarea cu 
amanuntul a bauturilor alcoolice 
si nealcoolice 

9 200 200 

Stand pentru comertul cu 
amanuntul destinat comerciantilor 
si expozantilor locali cu produse 
locale ( lapte,carne, branzeturi, 
miere, produse de artizanat si alte 
produse mestesugaresti, obiecte 
bisericesti) 

9 gratuit gratuit 

Taxa parcare  3 3  
Firme/bannere publicitare  500-1000 500 -1.000 lei, in functie de 

marimea afisajului 
 


