
       

 

ANEXA LA HCL nr. 119 din 17.12.2015, privind aprobarea taxelor pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd, pentru anul 2016 

 

TAXE 
pentru utilizarea temporară a locurilor publice  
din piaţa agroalimentară Aleşd, pentru  2016 

 

Nr. crt SPECIFICAŢIE TAXĂ 2016 

1.  Folosirea meselor pentru desfacerea produselor lactate în 
hala închisă 

 
3 lei/loc/zi 

2. Folosirea vitrinelor frigorifice din hala de lactate 4 lei/loc/zi 

3. Folosirea meselor pentru desfacere de legume, fructe, 
zarzavaturi, flori (alte produse similare)  

 
4 lei/loc/zi 

4. Folosirea meselor pentru desfacere produse alimentare şi 
agroalimentare( SRL, persoane fizice autorizate, asociaţii 
familiale) 

 
 

6 lei/loc/zi 

5. Folosirea meselor pentru vânzări de produse 
nealimentare (SRL, persoane fizice autorizate, asociaţii 
familiale) 

 
 

4 lei/loc/zi 

6. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor şi 
produselor de ocazie (platou) 

       
4 lei/loc/zi/mp 

7. Pentru ocupare platou acoperit 5 lei/loc/zi/mp 

8. Pentru vânzarea de animale şi păsări: 
 Bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni; 
 Porcine, ovine, caprine până la 6 luni; 
 Animale mici, păsări, iepuri; 
 Pui de o zi 

 
6 lei/buc. 
5 lei/buc. 
2 lei/buc. 

0,5 lei/buc. 

9. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de 
transport expuse spre vânzare: 
 Biciclete, motorete, scutere, motociclete; 
 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

 
 

10 lei/buc. 
18 lei/buc. 

10. Intrarea în târguri în care se vând obiecte de ocazie 1 leu/pers. 

11. Pentru mijloace de transport care ocupă loc în piaţă şi 
pentru cei care vând produse în zona limitrofă: 
 Aro-Dacia 
 Camioane 
 Remorci mari 
 Remorci mici 
 Căruţe 

 
 

18 lei/zi 
25 lei/zi 
25 lei/zi 
18 lei/zi 
4 lei/zi 

12. ABONAMENTE: 
 Mese pentru vânzări produse lactate în hală; 
 Vitrine frigorifice din hala de lactate 
 Mese pentru vânzări produse agroalimentare – 

mici producători; 

 
250 lei/loc 
350 lei/loc 

 
250 lei/loc 
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 Mese pentru vânzări produse alimentare şi 
agroalimentare – SRL, persoane fizice autorizate, 
asociaţii familiale; 

 Mese pentru vânzări produse nealimentare – SRL, 
persoane fizice autorizate, asociaţii familiale; 

 Platou I acoperit, pentru maşini – SRL, pers. 
Fizice, asociaţii familiale; 

 Platou II acoperit pentru maşini – SRL, pers. fizice, 
asociaţii familiale; 

 Platou II neacoperit pentru maşini –SRL, pers. 
fizice, asociaţii familiale; 

 
 

360 lei/loc 
 

300 lei/loc 
 

1400 lei/loc 
 

1200 lei/loc 
 

1000 lei/loc 

13. ABONAMENTE: 
 Mese pentru vânzări produse agroalimentare-mici 

producători; 
 Mese pentru vânzări produse alimentare şi 

agroalimentare – SRL, pers. fizice autorizate, 
asociaţii familiale; 

 Mese pentru vânzări produse nealimentare – SRL, 
pers, fizice autorizate, asociaţii familiale; 

 Platou acoperit pentru maşini – SRL, pers. fizice, 
asociaţii familiale; 

 
450 lei/loc 

 
 
 

650 lei/loc 
 

500 lei/loc 
 
- 

14. Pentru ocuparea locurilor nemarcate 20 lei/mp/zi 

15. Taxă cântar; 
 Cântare: 

-pentru cereale: 
                  -sub 50 kg 
                  -peste 50 kg 
-pentru animale:- porcine 

 Şorţuri 

4 lei/buc 
 
 

1,5 lei/sac 
2 lei/sac 
3 lei/buc 
1 leu/zi 
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