
Anexa nr.2 la HCL nr.184 din 18.12.2009

                                                                      
T A X E   S P E C I A L E

pentru piaţa Agroalimentară şi piaţa Obor 
din cadrul Serviciului Public Edilitar-Gospodăresc

pentru anul fiscal 2010
                                                                                                                                  

Nr.
crt.

Specificaţia Taxa/UM

1 Rezervarea unui mp platou piaţă 12,00 lei /mp/6 luni
2 Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării produselor  agricole     1,00 lei /mp/zi
3 Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării altor produse decât agricole     1,50 lei /mp/zi
4 Rezervarea unui loc auto 120,00 lei /6 luni
5 Taxă pentru ocuparea unui loc auto fără rezervare   15,00 lei /zi
6 Taxă pentru ocuparea unui loc auto cu rezervare     8,00 lei /zi
7 Rezervare masă   50,00 lei /6 luni
8 Taxă pentru ocuparea unei mese pentru vânzarea produselor agricole              

-                                                                                      - dar nu mai puţin de
    3,00 lei /masă/zi
    1,00 lei /persoană

9 Taxă pt. ocuparea unei mese necesare vânzării altor produse decât agricole 
                                                                                        - dar nu mai puţin de 

    5,00 lei /masă/zi
    1,50 lei / persoană

10 Rezervarea spaţiului necesar vânzării produselor lactate şi alimentare în 
clădirea  pieţei formată dintr-o fereastră cu 3 locuri          

120,00 lei /6 luni

11 Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră fără rezervare + 1 cântar/fereastră     6,00 lei / zi
12 Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră cu rezervare + cântar     3,50 lei /zi
13 Taxă pentru închirierea unui cântar     3,50 lei /zi
14 Taxă pentru închirierea greutăţilor     0,50 lei /buc/zi
15 Taxă pentru vânzarea de animale mici şi păsări:

- găini, curci, gâşte, iepuri şi altele
      -     pui de o zi

    1,00 lei /buc/zi
    0,05 lei /buc/zi

16 Taxă pentru vânzarea de animale mici
- porci 0-6 luni, oi, caprine
- porci peste 6 luni

   
    1,00 lei /buc/zi
    5,00 lei /buc/zi                                                                              

17 Taxă intrare camioane cu marfă în piaţa  3,5-7 t
- alte vehicule mai mici (A.R.O., căruţe)

 1 0,00 lei /zi
    5,00 lei /zi

18 Taxă pentru parcare în zilele de joi a autovehiculelor pe str. N. Bălcescu de 
la BU & KU până la Independenţei şi str. Victoriei de la Independenţei până 
la G. Coşbuc cu excepţia locuitorilor din zonă

    0,50 lei /oră  între
    orele 7 – 14

19 Taxă utilizare grup social     1,00 lei 

20 Taxă anunţ vânzare– cumpărare ( fiecare anunţ se publică de două ori/piaţă)     5,00 lei

Notă :  a) menţionăm că taxele sunt cu TVA inclusă ;
            b)  mijloacele de transport ce intră in incinta pieţii cu animale, nu sunt supuse taxării ;
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