JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la
HCL nr. 8 / 27 ian 2009

TAXE şi TARIFE
ce se vor practica în pieţe, târguri, oboare şi alte locuri publice, începând cu 01.02.2009
1.Intrarea în pieţe , târguri şi oboare şi alte locuri publice:
(lei pentru mijloc de transport sau persoană)
a) Autoturisme………………………………………………………….. 5,00 lei (RON)
b) Autoturisme cu semiremorcă, microbuze……………………………. 7,00 lei
c) Autovehicule cu tonaj mare, tractoare cu remorcă…………………..10,00 lei.
d) Vehicule cu tracţiune hipo …………………………………………… 3,00 lei
e) Motociclete, triciclete, triciclu…………………………………………3,00 lei
f) Motoare, cărucioare …………………………………………… … ... 3,00 lei
2. Vânzare animale: (pentru fiecare animal pe zi) ………………………… ….. 10,00 lei
3. Vânzare animale companie si ornament: ……………………………………. 5,00 lei/zi
4. Vânzare păsări ( lei/bucată):…………………………………………….. ….. 1,00 lei/zi/bucata
5. Vânzare peşte :…………………………………………………………... …. 15,00 lei/zi
6. Pentru vânzare la mesele de pe platoul pieţelor, târgurilor şi oboarelor şi pentru
ocuparea platourilor publice în funcţie de produs:
a) Mese ocupate de producători agricoli ............................................. .....7,0 lei/zi
b) Mese ocupate de producători agricoli cu verdeaţă, seminţe,
alte produse (borş şi zeamă de varză )………………………………..3,0 lei/zi
c) Mese ocupate de agenţi economici………………………15,0 lei/zi/masa sau 350 lei/luna
d) Mese pentru vânzare ouă producători agricoli…………………… …..3,0 lei/zi
e) Mese pentru vânzare ouă agenţi economici…………………… ….. 15,0 lei/zi
f) Produse comercializate de agenţi economici(alţii decât producătorii agricoli)
numai în perioade şi locuri avizate de primar………………………..10,0 lei/zi
g) Pepeni, cartofi, varză( vrac)…………………………………… ….. 20,0 lei/tarc(2x4 m)zi
7. Pentru vânzarea de produse agricole (pe platourile publice lei/zi):
a) Sac, ladă .................................................................................................1,0 lei/zi
b) găleată, cutie (alte ambalaje )………………………………………….1,0 lei/zi
8. Pentru vânzare la mesele din interiorul cupolei(tarife pentru o masă):
a) mese ocupate de producători agricoli………………………………….5,0 lei/zi
b) mese ocupate de agenţi economici………………………… 10,0 lei/zi/masa sau
120,0 lei/lună/masa
9. Pentru vânzare flori şi coroane la mesele din interiorul cupolei:
a) agenţi economici ………………………………………
.. 4 €/zi sau 80 €/lună
b) producători particulari………………………………………….……… 3,0 lei/zi/masa
c) producători particulari/agenţi ec. pt.vânzare flori în ghivece … .…… 2,0 lei/mp/masa
10.Pentru vânzare produse lactate în locuri special amenajate:
a) mese ocupate de agenţi economici.........................................................20,0 lei/zi
b) mese ocupate de producători agricoli.....................................................12,0 lei/zi
11. Pentru prestări de servicii:(închirieri lei/zi/buc)
a) balanţe, cântare…………………………………………………………..3,0 lei
b) greutăţi …………………………………………………………………. 1,0 lei
c) masă pliantă ……………………………………………………………. 3,0 lei
12. Pentru folosirea platourilor publice de către agenţi economici (S.C., P.F., A.F.) în scopul
amplasării de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete) cu aviyul primarului:
a) în târg săptămânal ...................................................................................2,5 €/mp/zi

b) comerţ stradal………………………………………………………….. 2,5 €/mp/zi
13. Ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea meseriilor şi altor
îndeletniciri autorizate:
a) piaţa centrală: -pentru obiecte al cărui preţ este estimat la peste 100 lei/obiect= 20 lei/masă/zi
-pentru obiecte al cărui preţ este estimat la sub 100 lei/obiect= 3 lei/masă/zi
b) piaţa PECO : -pentru obiecte al cărui preţ este estimat la peste 100 lei/obiect= 20 lei/masă/zi
-pentru obiecte al cărui preţ este estimat la sub 100 lei/obiect= 3 lei/masă/zi
14. Vânzarea autovehiculelor de ocazie (numai în locuri autorizate)târg săptămânal:
a) biciclete ………………………………………………………………….5 lei/buc
b) motorete …………………………………………………………………7 lei/buc
c) motociclete …………………………………………………………… 10 lei/buc
d) autovehicule până la 3 tone……………………………………………..15 lei/buc
e) autovehicule cap. 3-7 tone………………………………………………30 lei/buc
f) autovehicule peste 7 tone ………………………………………………..45 lei/buc
15. Instalarea sau folosirea de către agenţi economici a unor panouri publicitare în pieţe, târguri
şi oboare:
a) instalare ………………………………………………………………… . .5 lei/mp/zi
b) folosire …………………………………………………………………….3 lei/mp/zi
16. Ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie: (vânzarea de piese rezultate din
dezmembrări, de obiecte second hand, ceramice, etc )
-târg (săptămânal , lunar)………………………………………………………2 lei/mp/zi
17. Folosire cabină WC:
-taxă utilizare ……………………………………………………………1,0 lei/persoană
18. Folosirea platourilor pentru amplasarea de jocuri distractive(căluşei, etc):
-pentru suprafeţe până la 100 mp ………………………………………………4 lei/mp/zi
-pentru suprafeţe între 100-1500 mp …… . ………………………………… 3 lei/mp/zi
-pentru suprafeţe mai mari de 1500 mp……………………………………… 2 lei/mp/zi
19.Terenuri ocupate de parcări amenajate sau locuri publice autorizate pentru parcarea
autovehiculelor personale:
-tarif orar pentru parcare Str.C.Brancoveanu, intre Str.Dunarii si Str. Carpati…………3,0 lei/oră
(intre orele 7,00 si 21,00)
-tarif parcare noapte (intre orele 21,00 si 7,00)................................................................5,0 lei/noapte sau
100 lei abonament/luna
-tarif orar pentru parcare(in spatele Hotelului Parc)……………………………………..1,0 lei/ora
-tarif zilnic pentru parcare((in spatele Hotelului Parc)…………………………………..5,0 lei/zi.
20. Folosirea platourilor, platformelor şi locurilor publice cu ocazia bâlciurilor şi altor sărbători:
Instalarea de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, grătare ) pentru desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică………………………………………………………………………..3 lei/mp/zi
Instalarea de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete) pentru comercializarea altor
produse(mărfuri industriale)………………………………………………………………1 leu/mp/zi
Folosirea platourilor pentru amplasarea de jocuri distractive……………………..2 lei/mp/zi
Taxă de utilizare a locurilor publice din bazarul-obor ocupate de autovehicul pentru expunerea
de produse de orice fel, destinate vânzării ………………………………………………..2 lei/mp/zi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FLOREA VOICILĂ

