Anexa 2 la HCL nr. 174/2017.

Alte taxe locale
Art. 1 – Pentru utilizarea temporară a locurilor publice se stabilesc
următoarele taxe:
a) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice

ro

2 lei/mp/zi

a.

b) taxa pentru ocuparea de catre comercianti a spatiilor din fata magazinelor lor
este de:

sn

1 lei/mp/zi

va

c) taxa pentru utilizarea WC public, inclusiv la piata agroalimentara

co

1 leu/utilizare

ia

d) taxe percepute la piata agro-alimentara:
- pentru folosirea meselor la vanzarea de flori, plante si seminte este de:

ar

6 lei/masa/zi

rim

- pentru folosirea meselor la vanzarea de legume si fructe de catre producatorii
agricoli este de:
6 lei/masa/zi

.p

- pentru folosirea meselor speciale amenajate la vanzarea de branzeturi este de:

w

9 lei/masa/zi

w

w

- pentru folosirea de locuri special amenajate pentru vanzare carne si produse
din carne este de:
15 lei/zi
- pentru folosirea meselor la vanzarea de produse nealimentare si alimentare
preambalate este de:
11 lei/masa/zi

1

-pentru ocuparea de boxa metalica in piata agroalimentara pentru comercializare
produse este de:
2,00 lei/mp/zi
-pentru ocuparea de teren in piata pentru mese pliante este de:
2 lei/mp/zi

ro

- pentru ocuparea de teren la vanzarea de cereale este de:

a.

3 lei/mp/zi

15 lei/zi

va

- pentru folosirea grupului sanitar este de:

sn

- pentru inchirierea cantarelor este de:

co

1 leu

ia

- pentru stationarea vehicolelor in incinta pietii dupa descarcarea produselor

ar

50 lei/zi

rim

- taxa pentru rezervare meselor la vanzarea de legume si fructe de catre
producatorii agricoli este de:
50 lei/luna

w

.p

- taxa pentru rezervare meselor la vanzarea de produse nealimentare si
alimentare preambalate este de:

w

w

50 lei/luna
- taxa pentru rezervare meselor speciale amenajate la vanzarea de branzeturi
este de:

150 lei/luna
- taxa pentru rezervare locuri special amenajate pentru vanzare carne si produse
din carne este de:
200 lei/luna
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e) taxa pentru utilizare teren fotbal
200 i/ora

ro

Art. 2 - Taxa pentru detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de
utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit (numai pentru
persoane fizice autorizate si asociatii familiale in baza Legii nr.300/2004)
Contribuabilii care au in proprietate sau in folosinta, dupa caz, utilaje autorizate sa
functioneze in scopul obtinerii de venit platesc o taxa de:
2 lei/zi

sn

a.

a) circulare pe sine
1 leu/zi

va

b) gater fix
2 lei/zi

co

Art. 3 - Taxa de parcare in locurile publice amenajate este de:
1 leu/ora
7 lei/zi

ar

ia

Art. 4 - Taxa pentru depozitare de materiale pe domeniul public este de:
11 lei/mp/zi

rim

Art. 5 - Taxa pentru vizitarea galeriei de arta (muzeu) este de:

.p

1 leu/vizitator (elevi studenti si pensionari)
2 lei/vizitator (celelalte categorii)
Art. 6 - Taxa pentru vehicole lente este de:

w

w

39 lei/an

w

Art. 7 - Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
este în cuantum de:
750 lei

Art. 8 - Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local
32 lei
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Art. 9 – Taxă pentru eliberarea copiilor de pe documentele deținute de
autoritatea locală conform Legii 544/2001 și a legilor electorale:

w

w

w

.p

rim

ar

ia

co

va

sn

a.

ro

(1) – 0,5 lei pentru format A4
(2)– 1 leu pentru format A3

4

