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ANEXA la H.C.L. nr. 114 din 27.11.2019 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice din piața agroalimentară Aleșd pentru anul 2020 

 

 

T A X E 

pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

din piața agroalimentară Aleșd pentru anul 2020 

 

 

Nr. 

crt. 

SPECIFICAȚIE TAXĂ 2020 

1 Folosirea meselor pentru desfacerea produselor lactate în 

hala închisă 

5 lei /loc/ zi 

2 Folosirea vitrinelor frigorifice în hala de lactate 7 lei /loc/ zi 

3 Folosirea meselor pentru desfacerea de legume, fructe, 

zarzavaturi, flori (alte produse similare) 

5 lei /loc/ zi 

4 Folosirea meselor pentru desfacerea produselor alimentare 

și agroalimentare (SRL, PFA, AF, ÎI) 

7 lei /loc/ zi 

5 Folosirea meselor pentru vânzări de produse nealimentare 

(SRL, PFA, AF, ÎI) 

5 lei /loc/ zi 

6 Pentru ocuparea meselor învecinate meselor libere în afara 

zilelor de joi și sâmbătă (SRL, PFA, AF, ÎI), valabil pentru 

cei care au contracte zilnice 

4 lei /loc/ zi 

7 Pentru extinderea de tip ”A” a meselor, până la nivelul 

mesei  

3 lei /loc/ zi 

8 Pentru ocuparea meselor învecinate meselor libere în afara 

zilelor de joi și sâmbătă, valabil pentru cei care au contracte 

zilnice, producători agricoli 

2 lei /loc/ zi 

9 Pentru extinderea de tip ”C” a meselor - dincolo de stâlp cu 

maxim 50 cm 

10 lei/loc/zi 

10 Pentru extinderea tip ”B” a meselor cu maxim 50 de cm în 

fața mesei 

3 lei/loc/zi 

11 Ocupare platou în zilele  de joi și sâmbătă 22 lei /loc/ zi 

12 Ocupare platou în afara zilelor de joi și sâmbătă 12 lei /loc/ zi 

13 Pentru vânzare de animale vii : 

• bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni 

• miei 

 

7 lei /buc 

3 lei /buc 

14 Pentru ocuparea locurilor și platourilor cu mijloace de 

transport expuse spre vânzare : 

• biciclete, motorete, scutere, motociclete 

• mijloace de transport cu tracțiune animală 

 

 

6 lei /buc 

20 lei /buc 



15 Pentru mijloace de transport care ocupă loc în piață și în 

piața de animale : 

• autoutilitare până la 3.5 tone 

• camioane 

• remorci mari 

• remorci mici până la 2 tone 

• căruțe și alte mijloace fără tracțiune mecanică 

 

 

20 lei /zi 

30 lei /zi 

25 lei /zi 

20 lei /zi 

5 lei /zi 

16 ABONAMENTE valabile în zilele de  joi și sâmbătă : 

• mese pentru vânzări produse lactate în hală 

• vitrine frigorifice din hala de lactate 

• mese pentru vânzări produse agroalimentare 

producători agricoli 

• mese pentru vânzări produse alimentare și 

agroalimentare (SRL, PFA, AF, ÎI) 

• mese pentru vânzări produse nealimentare (SRL, 

PFA, AF, ÎI) 

• platou I acoperit 

• platou II acoperit 

• platou II neacoperit 

 

400 lei /loc 

500 lei /loc 

 

350 lei /loc 

 

500 lei /loc 

 

400 lei /loc 

1800 lei /loc 

1500 lei /loc 

1200 lei /loc 

17 ABONAMENTE zilnice : 

• mese pentru vânzări produse agroalimentare 

producători agricoli 

• mese pentru vânzări produse alimentare și 

agroalimentare (SRL, PFA, AF, ÎI) 

• mese pentru vânzări produse nealimentare (SRL, 

PFA, AF, ÎI) 

 

 

800 lei /loc 

 

1200 lei /loc 

 

850 lei /loc 

18 ABONAMENTE pentru zilele de luni, marți, miercuri, 

vineri, duminică : 

• mese pentru vânzări produse agroalimentare 

producători agricoli 

• mese pentru vânzări produse alimentare și 

agroalimentare (SRL, PFA, AF, ÎI) 

• mese pentru vânzări produse nealimentare (SRL, 

PFA, AF, ÎI) 

 

 

 

540 lei /an 

 

600 lei /an 

 

600  lei/ an 

19 Pentru ocuparea locurilor nemarcate, altele decât cele 

menționate mai sus 

20 lei /mp /zi 

20 Taxa pentru cântar : 

• pentru cereale sub 50 kg 

• pentru cereale peste 50 kg 

• pentru animale (porcine) 

5 lei /buc 

1.5 lei /sac 

2 lei /sac 

3 lei /buc 

21 Taxa închiriere șorțuri 1 leu/zi 

 

 

*Cei care beneficiază de abonament zilnic, respectiv cei de la pct. 17 din anexă, vor beneficia 

și de extinderea ”B”, care va intra în contract. 

 


