ANEXA nr. 4
la H.C.L nr. 169 din 19.12.2014
PROCEDURA DE CALCUL A TAXELOR PREVĂZUTE LA ALIN. 1 ŞI 2 ALE ART.
283 DIN LEGEA NR. 571/2003 – CODUL FISCAL, CU COMPLETĂRILE ŞI
MODIFICĂRILE ULTERIOARE
Alte taxe locale
1. Taxe de închiriere şi de concesiune pentru terenuri sau bunuri aparţinând domeniului public sau privat, de interes
local
1.1. Taxe de concesiune pentru terenurile aflate în folosinţa unor societăţi comerciale care nu le deţin în proprietate, se
stabileşte în anul 2015 în Euro, plătibili în lei la cursul BNR din ziua plăţii, după cum urmează ( au fos tdiminuate faţă de 2014):

pentru zona A
- 3,2 Euro / mp / an;

pentru zona B
- 2,0 Euro / mp / an;

pentru zona C
- 1,5 Euro / mp / an;

pentru zona D
- 1,0 Euro / mp / an.
1.2. Taxe de concesiune pentru terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Roman.
Pentru anul 2015, se stabileşte nivelulul minim al taxelor de concesionare directă /preţ minim de pornire în cazul
concesionării prin licitaţie, în funcţie de destinaţia terenului şi amplasarea acestuia în una din cele 4 zone ale municipiului. Nivelul se
stabileşte în dolari sau Euro /mp/an, plătibili în lei la cursul BNR din ziua plăţii, după cum urmează:
Taxe minime 2015 – Euro/mp/an
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Pentru garaje
5,0
4,6
4,2
4,0
Pentru locuinţe
1,5
1,0
0,8
0,6
Pentru balcoane de locuit
3,0
2,0
1,5
1,2
Pentru comerţ
6,0
5,3
4,5
3,8
Pentru alimentaţie publică
8,5
7,8
7,0
6,3
Pentru birouri
4,5
3,0
2,3
1,2
Pentru producţie
1,5
1,2
0,9
0,6
Pentru parcare acoperită
3,0
1,8
1,5
1,0
Pentru depozitare
3,0
2,3
1,5
1,2
Pentru prestări servicii
4,0
3,5
3,2
3,0
1.3. Taxe de închiriere terenuri în intravilan, aparţinând domeniului privat ce nu pot face obiectul concesionării, se stabilesc
pentru anul 2015, după cum urmează (nu au fost majorate faţă de 2014):
Anul 2014
Anul 2015
- lei/mp/an - lei/ha/an Teren plat cu folosinţă agricolă
900
900
Teren plat neproductiv: curţi-construcţii
600
600
Teren în pantă greu accesibil
600
600
1.4. Taxe de închiriere a terenurilor arabile din extravilan aparţinând domeniului privat al municipiului Roman cât şi cele
rămase la dispoziţia Comisiei municipale de aplicare a Legii nr. 18/1999, se stabilesc pentru anul 2015, după cum urmează (nu au fost
majorate faţă de 2014):
Anul 2014
Anul 2015
- lei/ha/an - RON/ha/an Terenuri arabile cuprinse la categoria I de fertilitate
180
180
Terenuri arabile cuprinse la categoria II de fertilitate
135
135
1.5. Taxa de servitute, de trecere, se stabileşte pentru anul 2015 la 20 lei/mp/an .
1.6. Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în
patrimoniul Consiliului Local, se stabilesc pentru anul 2015 în Euro/mp/lună, plătibili în lei la cursul BNR din ziua în care se face
plata, după cum urmează (nu au fost majorate faţă de 2014):
Tarif de bază lunar
Nr. crt.
Destinaţia spaţiului
Euro / mp / lună
Unităţi de alimentaţie publică
3,0
Birouri sau sedii administrative pentru societăţi comerciale
3,0
Societăţi comerciale de presă sau grupuri de presă
3,0
Sedii notariat şi birou avocatură
7,5
Alte spaţii comerciale
1,5
Prestări servicii
0,8
Asociaţii nonprofit
0,2
Spaţii închiriate din sediul Primăriei pentru alte activităţi
1,5
Pentru anexe şi spaţii de depozitare aferente spaţiului principal se aplică un tarif de 50% din valoarea chiriei adjudecată
pentru spaţiul principal (nu a fost majorat faţă de 2014).
Pentru garajele proprietatea Primăriei se aplică un tarif lunar pe mp de 1,5 Euro la persoane juridice şi de 1,8 Euro la
persoane fizice (nu a fost majorat faţă de 2014).
Destinaţia terenului

Pentru spaţiile situate la subsol, se aplică o reducere a tarifelor adjudecate cu 30% (nu au fost majorate faţă de 2014).
Suprafaţa dependinţelor folosite în comun (holuri, grupuri sociale) se va calcula prin aplicarea unui procent de 25% asupra
suprafeţei totale închiriate (nu a fost majorat faţă de 2014).
1.7. Tariful de bază pentru închirierea terenurilor ocupate de construcţii executate, fără autorizaţie de construcţie sau cu
autorizaţie provizorie, se stabileşte pentru anul 2015 după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

Destinaţia spaţiului
Garaje

Anul 2014 - Euro / mp / an
Cu autorizaţie de
construcţie provizorie
5,0

Fără autorizaţie de
construcţie provizorie
10,0

Anul 2015 - Euro / mp / an
Cu autorizaţie de
construcţie provizorie
5,0

Fără autorizaţie de
construcţie provizorie
10,0

2.
3.

Boxe
3,0
3,0
Prestări servicii
6,0
6,0
Se vor achita în lei la cursul BNR din ziua plăţii.
1.8. Taxa pentru utilizarea terenurilor afectate de lucrări, reţele subterane (închirierea se face pentru minim trei zile în cazul
reţelelor de până la 20 metri lungime) se stabileşte, pentru anul 2015, la 3 lei / mp /zi (nu au fost majorată faţă de 2014).
1.9. Taxe pentru organizare şantier la lucrările de construcţii: 1 leu / mp / lună.
2. Taxe de ocupare şi folosire a locurilor publice
2.1. Taxe pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru vânzarea de produse sau servicii diverse, se stabilesc pentru
anul 2014, astfel:
Anul 2014
Anul 2015
 zona I – în chioşcuri
0,8 leu/mp/zi
0,8 leu/mp/zi
 zona I – în tonete
0.8 leu/mp/zi
0,8 leu/mp/zi
 zona I – pe terase
0,8 leu/mp/zi
0,8 leu/mp/zi
 zona II – în chioşcuri
0,7 lei/mp/zi
0,7 lei/mp/zi
 zona II – în tonete
0,7 lei/mp/zi
0,7 lei/mp/zi
 zona II – pe terase
0,7 lei/mp/zi
0,7 lei/mp/zi
 zona III – în chioşcuri
0,6 lei/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
 zona III – în tonete
0,6 lei/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
 zona III – pe terase
0,6 lei/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
cu excepția teraselor din pietonalul Ștefan cel Mare , unde taxa se diminuează cu 50%.
2.2. Taxa pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru depozitarea de diverse materiale, a fost în anul 2014 de 1
leu/mp/zi şi se stabileşte pentru anul 2015 la nivelul de 1 leu/mp/zi.
2.3. Taxe pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru exercitarea activităţii de comerţ stradal sau ambulant cu
produse rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu, când nu este cazul de licitaţie (exemplu: comercializarea de
mărţişoare şi felicitări, bâlci anual, etc.), altele decât cele de la pct. 8.2.1. şi 8.2.2., au fost în anul 2014 la nivelul de 3 lei/mp/zi, iar în
anul 2015 se stabilesc la 3 lei/mp/zi.
2.4. Taxă pentru ocuparea locurilor publice de către parcuri de distracţii sau circ se stabileşte la 1,2 lei / mp / zi.
2.5. Taxe pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, autorizate în condiţiile legii, au fost în anul 2014 la nivelul de
1 leu/mp/zi şi se stabilesc pentru anul 2015 la 1 leu/mp/zi.
2.6. Taxa pentru ocuparea locurilor publice pentru comercialiazarea de haine din blănuri şi/sau piele cu ocazia bâlciului anual
se stabileşte la 10 lei/mp/zi, la fel ca în anul precedent.
2.7. Conform articolului 283 din Codul fiscal, Consiliul local poate institui taxe pentru echipamentele destinat în scopul
obţinerii de venit. Clasele de echipamente propuse spre aprobarea Consiliului local şi tarifele sunt următoarele (nu au fost modificate
faţă de anul 2014):
meseriaşi şi cărăuşi
30 lei / an
mori, prese de ulei, darace, motoferăstrae 45 lei / an
2.8. Taxă pentru avizul comisiei tehnice de urbanism de 100 lei, la fel ca în anul precedent.
2.9. Taxa pentru reclamă şi publicitate sonoră se stabileşte la 15 lei / zi.
3. Tarife de autorizare şi funcţionare
Tarife locale datorate pentru prestarea de servicii în favoarea contribuabililor sunt următoarele:
Nr.
Denumirea taxei sau tarifului
crt.
0
1
1. Tarif pentru eliberarea fişei bunului imobil, format A4, lei / exemplar
Tarif pentru remăsurarea parcelelor de teren pentru deţinătorii titlurilor de proprietate care au
2. fost puşi în posesie (inclusiv proprietarii de terenuri care se retrag din asociaţiile agricole), la
cerere, lei / ha sau fracţiune de ha
Tarif pentru eliberare de copii după: adeverinţe de proprietate, procese verbale de punere în
3. posesie, cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, fişe de
proprietate,acte originale aflate in arhiva primariei lei / exemplar
4. Tarif eliberare formulare autorizaţie de funcţionare , certificate urbanism, autorizatii construire
5. Tarif eliberare aviz de săpătură, lei / set
6. Idem – în regim de urgenţă = 48 ore, lei / set
7. Tarif de eliberare formulare contract de concesiune / închiriere, lei / set
Tarif pentru întocmire copii după planuri situaţie:
8.
 format A4, lei / plan
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Tarif 2014
- lei 2
68

Tarif 2015
- lei 3
68

50

50

5

5

5
25
50
20

5
25
50
20

65

65

 format A3, lei / plan
Tarif pentru autorizarea circulaţiei unor vehicule, pe alte trasee decât cele permise, lei/an sau
proportional cu perioada ramasa pina la sfirsitul anului in curs, cu capacitate de (lei /an
/autovehicul ; lei/zi/autovehicul)
9.
 3,5 - 7,5 tone
 7,5 - 16 tone
 peste 16 tone
 pentru tractoare, utilaje agricole, utilaje folosite in constructii cu masa peste 3,5 t
10. Tarif pentru eliberarea autorizatiei de transport in regim de taxi lei / 5 ani
11. Tarif pentru eliberarea autorizatiei de transport in regim de inchiriere lei / 5 ani
12. Tarif pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi lei / 5 ani
13. Tarif pentru vizarea anuala a autorizatiilor taxi lei/ an
14. Tarif pentru eliberarea autorizatiei de taxi lei / 5 ani
15. Tarif pentru vizarea anuala a autorizatiilor de dispecerat taxi lei / an
Tarif pentru eliberarea autorizatiei taxi in cazul inlocuirii autovehiculului sau a pierderii ori
16.
deteriorarii autorizatiei lei
Tarif pentru ocuparea locului de asteptare clienti euro / luna / autovehicul: plata se face în două
17.
tranşe, cu termene la 31.03 şi 30.09
Tarif pentru eliberarea autorizatiilor de transport pentru efectuarea transportului de marfuri in
18. regim contractual, a transportului cu tractoare, a transportului public local efectuat cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare lei / 5 ani / vehicul
Tarif pentru eliberarea copiei conforme a autorizatiei de transport pentru efectuarea
19. transportului de marfuri in regim contractual, a transportului cu tractoare, a transportului public
local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare lei / an / autovehicul
Tarif pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate lei /
20.
3 ani/autovehicul
Tarif pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul de persoane, prin curse regulate
21.
speciale lei / an/ autovehicul
Tarif pentru eliberarea autorizatiei pentru transportul rutier anual sau ocazional de marfuri
22.
periculoase lei / an/ autovehicul ; lei / zi / autovehicul
Tarif pentru eliberarea avizului de tranzit pentru transportul judetean, interjudetean si
international de persoane
23.
Lei / an / autobuz
Lei / an / microbuz
Tarif pentru utilizarea străzilor din domeniul public pentru persoane fizice şi juridice care
desfăşoară activitate de pregătire în vederea obţinerii permiselor de şoferi (şcoală de şoferi), cu
excepţia unităţilor de învăţământ ale Ministerului Educaţiei Naţionale, lei/an/şcoală sau
24. proportional cu perioada ramasa pina la sfirsitul anului in curs. Plata se face în două tranşe, cu
termene la 31.03 şi 30.09

pentru cei ce desfăşoară activitate de pregătire cu autoturisme

pentru cei ce desfăşoară activitate de pregătire cu autovehicule altele decit autoturismele
Tarif pentru circulaţia autovehiculelor de transport în comun, cu peste 20 de locuri, altele decât
25.
cele aparţinând unităţilor din subordinea consiliului local, lei/lună/autovehicul
26. Tarif pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă – 4 ore, lei / certificat
Tarif pentru autorizarea stationarii in vederea aprovizionarii cu marfa a agentilor economici in
27. locurile unde acest lucru este restrictionat, lei/an/ sau proportional cu perioada ramasa pina la
sfirsitul anului in curs
28. Tarif oficiere căsătorii în zilele de sâmbătă / duminica lei / căsătorie
Tarif înscriere Biblioteca municipală
29.
(permis, 50% pentru elevi, studenţi, pensionari, lei / cititor, sau eliberare permis nou)
Tarif de avizare cititori restanţieri
30.  pentru prima avizare
 pentru a doua avizare
Tarif pentru lemn de foc peste 24 cm grosime, la toate speciile, provenit din tăieri efectuate de
31.
Primărie, lei / mc în cazul în care tăierea este efectuată de furnizor
Tarif pentru funcţionarea spaţiilor comerciale, punct de lucru (spaţiu comercial, prestare
servicii)
32.
cifră de afaceri până în 100.000 lei în anul precedent
cifră de afaceri de la 100.000 lei în anul precedent

150

150

300 / 20
400 / 30
500 / 40
200 / 20
350
350
350
50
350
75

300 / 20
400 / 30
500 / 40
200 / 20
350
350
350
50
350
75

50

50

2

2

450

450

100

100

300

300

150

150

100 / 25

100 / 25

100
70

100
70

300
400

300
400

20

20

10

10

250

250

100

100

2

2

2
3

2
3

25

25

50
100

50
100

4. Taxă stare civilă. Pentru oficierea căsătoriei în afara incintei stării civile se percepe o taxă de 500 lei.
5. Taxa stare civila :Taxa divort conform prevederilor Legii 127/2013 in suma de 500 lei.

6. Taxă transport agabaritic: 1.000 lei.
7. Taxă pentru firmele care organizează acţiuni promoţionale, prezentări de firmă: 5 lei/mp/zi
8. Taxa inregistrare vehicule care nu sunt supuse înmatricularii :
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– tractoarele care nu se inmatriculeaza , masinile si utilajele autropropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole,
forestiere, care pastreaza caractreristicile de baza ale unui tractor, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii,
agricole, forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor (excavatoare, stivuitoare, incarcatoare,autoscrepere,
autogredere, incarcatoare pentru excavatoare, masini de incarcat, buldozere, automacarale, compactoare, vibrocompactoare
autopropulsate)
-100 lei/ vehicul ;
- mopede – 50 lei

9. TAXE SPECIALE
9.1. Taxa de păşunat (cont 5004). Propunem pentru anul 2015 taxa pentru învoirea animalelor la păşunat
a. Taxa de păşunat

bovine şi cabaline adulte
30lei / an / cap animal;

tineret bovin şi cabalin 1-2 ani
20 lei / an / cap animal;

ovine şi caprine adulte
5 lei / an / cap animal;

ovine şi caprine sub 1 an
5 lei / an / cap animal;
9.2. Taxa de câini
Pentru anul 2015, se stabileşte taxa pentru deţinerea câinilor de pază, de agrement şi de vânătoare, diferenţiată în raport cu
numărul câinilor deţinuţi şi cu scopul pentru care sunt folosiţi, astfel (se menţine la nivelul anului 2014):
a. Câini de vânătoare:

pentru primul câine
12 lei / an

pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine
25 lei / an
b. Câini de agrement:

pentru primul câine
32 lei / an

pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine
40 lei / an
Prin câini de agrement se înţeleg câinii ţinuţi şi crescuţi în locuinţă.
Pentru câinii necesari pazei animalelor, pentru câinii însoţitori ai nevăzătorilor, precum şi pentru câinii de orice fel de până la
6 luni, nu se datorează taxă.
Sunt scutite de la plata taxei pentru deţinerea de câini, persoanele care locuiesc singure, au un singur câine şi au calitatea de
pensionar sau handicapat.
Taxa se plăteşte până la 31 martie inclusiv a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la declarare.
În cazul în care deţinerea câinilor încetează, indiferent de cauză, taxa anuală nu se recalculează.
Deţinătorii de câini sunt obligaţi să depună declaratie pentru stabilirea taxei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în
termen de 30 de zile de la dobândire sau orice modificare intervenită.
Deţinerea de câini şi nedeclararea lor în evidenţele Primăriei Roman în termenul stabilit mai sus, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă.
9. 3. Taxa speciala pentru protecţia civilă
Prin înfiintarea în anul 2009 a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, efortul financiar necesar funcţionării în bune
condiţiuni a acestuia, este cu mult peste cel care se poate asigura din bugetul local – situaţie care impune menţinerea de noi resurse
financiare în domeniul protecţiei civile şi implicit al situaţiilor de urgenţă. Având în vedere prevederile Legii 481 / 2004 privind
protecţia civilă, prin care Consiliul local are obligaţia, conform art. 68, aliniat 2, asigurării financiare a Serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă din subordine, asigurându-i-se, prin aceeaşi lege, potrivit art. 25, litera „d”, posibilitatea înfiinţării taxei speciale pe
linia protecţiei civile, consider că este necesară, legală şi oportună menţinerea aceastei taxe care va fi în exclusivitate folosită pentru
asigurarea drepturilor personalului voluntar din serviciul voluntar, dotării acestuia conform normelor legale în vigoare, precum şi la
finanţarea investiţiilor din protecţia civilă (depozitul de materiale, punct de comandă principal, completarea sistemelor de alarmare şi
adăpostire municipale etc.) De asemenea, se vor asigura fonduri pentru eventualele despăgubiri populaţiei afectată de situaţiile de
urgenţă şi intervenţiile pe proprietăţile acestora, cât şi pentru executarea unor lucrări de apărare împotriva dezastrelor (decolmatări,
consolidări maluri, întreţinerea albiilor, refacerea căilor de comunicaţii etc.). Taxa anuală propusă, de 5 RON pentru fiecare persoana
fizica detinatoare de locuinta şi 50 RON pentru contribuabili persoane juridice cu excepția instituțiilor publice, asociațiilor, fundațiilor
și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul, reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau /și bunuri impozabile pe
raza municipiului Roman., este suportabilă şi nu reprezintă un impact cu urmări pe plan social din partea populaţiei şi respectiv
operatorilor economici.
Concluzionând, menţinerea taxei speciale pentru protecţia civilă va asigura integral fondurile pentru monitorizarea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, logistica acţiunilor de intervenţie şi funcţionalitatea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al
municipiului Roman. proportional cu numarul de luni nelucrate.
Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice care nu desfăşoară activitate conform declaraţiei înregistrată legal şi nici
de persoane fizice menţionate în art. 284 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal
111. Taxe de piaţă
Pentru anul 2013, se stabilesc următoarele taxe şi tarife stabilite în domeniul administraţiei pieţelor, conform tabelului de mai
jos:
Nr.
crt.
0
1.

2.

Denumirea taxei sau tarifului
1
PIEŢE (Centrală, Ec. Teodoroiu, Anton Pann)
Taxa de închiriere cântare, lei / zi / cântar
Taxa de închiriere masă pentru comercializare legume, fructe, zarzavaturi, miere de
albine, lei / mp / zi
Abonament producători din municipiul Roman lei / masă / lună
Abonament PFA, IF, II, SC pentru comercializare legume fructe – Piaţa Centrală - lei
/ masă / lună
Abonamentul se plăteşte lunar pentru perioada 01.03 – 31.10.2012 obligatoriu pentru
fiecare lună consecutiv aferentă perioadei
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Taxă / Tarif
an 2014
2

Taxă / Tarif
an 2015
3

5

5

9
300

9
300

300

300

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Se poate închiria o masă / producător, societate
Taxă închiriere boxă în sector amenajat – Potcoavă, lei / boxă / zi
•
boxe exterior de la nr. 01 la nr. 15 pentru societăţi comerciale, persoane
fizice, asociaţii familiale
•
boxe interior de la nr. 01 la nr. 15 pentru producători particulari
Închirierea se face pe bază de licitaţie publică, cu următoarele excepţii: în cazul în
care numărul de cereri de repartizare este mai mic decât numărul de boxe,
repartizarea se face prin tragere la sorţi.
Taxa de închiriere masă pentru comercializare produse lactate, brânzeturi (inclusiv
halate şi tăvi), lei / mp / zi
•
lapte
•
brânză de vaci, smântână
•
brânză oi
•
abonament lunar lei / masă / lună
Taxe pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule, lei / mp /
zi
Taxe pentru folosire platourilor şi a altor spaţii din pieţe, târguri, oboare, lei / mp / zi
Taxă pentru comercializare miei - lei/buc/zi
Taxă pentru depozitare mărfuri în magazii destinate producătorilor, lei / mp / zi
Tarif pentru comercializarea brazi, lei / buc. / zi
Tarif pentru comercializarea molizi, lei / buc. / zi
Tarif pentru comercializarea florilor, lei / mp / zi
Taxă intrare grup social, lei / zi
Taxă parcare cu plată, lei / oră
Abonament parcare pentru producători şi societăţi, lei / lună
Ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, lei / mp / zi
Tarif cazare dormitor producători, lei / pat / zi
Staţionare căruţe în spaţiul special amenajat, lei / căruţă / zi

18.

Spaţiu pentru comercializare strugrui pentru vin, lei / zi

3.

4.

5.

20

20

20

20

3
7
10
250

3
7
10
250

6

6

6
7
3
4
2
7
1
1
200
1
30
1

6
7
3
4
2
7
1
1
100
1
30
1

40

40

2,5 Euro

2,5 Euro

2 Euro
17 Euro

2 Euro
17 Euro

10 Euro
1,2 Euro

10 Euro
1,2 Euro

0,8 Euro

0,8 Euro

100
30
200
250

100
30
200
250

10
4
8

10
4
8

1
2

1
2

15
10

15
10

10
20
3
800 lei / lot
-

10
20
3
800 lei / lot
400 lei / lot

0,8*
0,5*
2,5

0,8*
0,5*
2,5

Închiriere spaţii comerciale
Tarife minime de bază în cazul organizării de licitaţii de închiriere pentru spaţii ,
Euro/mp/lună, plătibili la curs BNR din ziua plăţii:
a. alimentaţie publică (numai spaţiul de servire)
b. magazine de mărfuri alimentare, industriale sau mixte (numai spaţiul de servire)
19.

20.

1.
2.
3.

1.

2.

c. spaţii pentru vânzare carne, preparate din carne, peşte, lapte şi produse lactate în
Hala Centrală
d. chioşcuri aparţinând Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman
e. spaţii de producţie şi prestări servicii
f. spaţii pentru depozite, magazii, beciuri, birouri, grupuri sociale, curţi, teren de
construcţii şi orice alte spaţii şi terenuri, cu excepţia celor de la punctele a, b şi c
Închiriere utilaje frigorifice hală, lei / lună
•
pentru spaţii vânzare preparate din carne
•
pentru spaţii vânzare peşte
•
pentru spaţii vânzare carne vită şi porc
•
pentru spaţii vânzare carne pasăre
OBOR
Tarif pentru vânzare de animale vii, lei / zi / cap animal
•
bovine, cabaline, porcine peste 6 luni
•
porcine sub 6 luni, ovine, caprine
Taxe pentru vânzarea materialelor de construcţii şi lemnoase, Lei / mp /zi
Tarif pentru intrarea în târgul de animale, fără marfă,
•
cu căruţă, lei / zi / căruţă
•
cu autovehicul, lei / zi / autovehicul
BAZAR
Taxă intrare maşini în bazar cu marfă, lei / zi / vehicul
- în zilele de marţi şi duminică
- în zilele de vineri
Taxe Bâlci anual:
•
Tonete mici, lei /zi
•
Tonete mari, lei/zi
•
Vânzare mărunţişuri, lei/mp/zi
•
Vânzare haine blană, piele, lei/lot (4x3 m)
•
Vânzare căciuli blană, lei/lot (3x2 m)
Taxă pentru parcul de distracţii:
•
Zona I, lei/mp/zi – preţ pornire licitaţie
•
Zona II, lei/mp/zi – preţ pornire licitaţie
Taxă teren alimentaţie publică, lei/mp/zi
Închirierea se face prin licitaţie publică.
* Taxă pentru întreaga suprafaţă închiriată prin licitaţie
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3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.

Comercializare covoare în bazar, lei / buc / zi
Taxă închiriere tonete bazar
•
tonete mici lei / tonetă / zi bazar
•
tonete mari lei / tonetă / zi bazar
Taxă rezervare loc pentru vânzări de mărfuri în sectorul "maşini", lei / lună
BAZAR – TÂRG MAŞINI
Taxă intrare autoturisme, lei / zi
Taxă intrare autocamioane, lei / zi
LAC AGREMENT – PARC MUNICIPAL
Taxă închiriere bărci lei / barcă / 30 minute
Taxă închiriere hidrobiciclete lei / hidrobicicletă / 30 minute
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