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Anexa nr. 1 
 

TAXE ŞI TARIFE  
pentru activităţile şi serviciile prestate în pieţe  

percepute de S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.  
începând cu 1 aprilie 2011 

 

Nr. 
crt.  

Denumirea şi detalii cu privire la taxa aplicată   Taxă / Tarif 
pe platoul pieţei 
(inclus T.V.A.) 

Taxă / Tarif 
în spaţii închise 
(inclus T.V.A.)  

I.  Taxe pentru vânzarea produselor din vehicule şi autovehicule:  
1. din vehicule si autovehicule pâna la 3,5 
2. abonament vânzare din maşină (incluse şi rezervare loc)  

 
5 lei/mp/zi 

800 lei/lună  

 
- 
- 

II. Taxe pentru închirierea platourilor, meselor, standurilor de lemn pentru 
expunerea şi vânzarea mărfurilor (excl. cap. V - VI): 
1.masă: 
- pentru persoane autorizate  
- pentru producători agricoli  
2. abonament masă (include rezervare şi taxă zilnică) 
3. stand din lemn pentru expunerea şi vânzarea mărfurilor 
4. depozitare – pe platoul pietei 
5. boxe – Piata 22 Decembrie 1989 
6. depozitare în spaţii amenajate în acest scop 
7. abonament pentru depozitare  
8. masă hală lactate 
- pentru brânzeturi (inclusiv accesoriile) 
- pentru lapte (inclusiv accesoriile), se admite şi ½ masă 

 
 
 

9 lei/buc./zi 
5 lei/buc./zi 

200 lei/lună/masă 
8 lei/buc/zi 
4 lei/mp/zi 

2,5 lei/mp./zi 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 

12 lei/buc./zi 
8 lei/buc/zi 

270 lei/lună/masă 
10 lei/buc/zi 
5 lei/mp./zi 

- 
4 lei/mp./zi 

18 lei/mp/lună 
 

9 lei/masă/zi 
9 lei/masă/zi 

III. Taxe pentru încărcat – descărcat mărfuri şi ambalaje din mijloace de transport 
1. abonament lunar  
2. încărcat – descărcat ocazional  

 
70 lei 

2 lei/mp/1/2 ora  

 
- 
-  

IV. Taxe pentru închirierea spaţiilor din hala de lactate pentru: 
- vitrine frigorifice, ouă, dozator de lapte  

 
- 

 
9 lei/mp./zi 

V. Taxe pentru închirierea platourilor pentru vânzare păsări, animale mici, 
respectiv taxă pentru vânzare de animale, astfel: 
- pui până la o săptămână 
- păsări de casă, găini şi raţe, etc, porumbei şi papagali  
- iepuri şi alte animale mici 
- miei şi iezi  

 
 

5 lei/mp/zi 
5 lei/mp/zi 
5 lei/mp/zi 
6 lei/buc 

 
 
- 
- 
- 
- 
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VI.  Taxe pentru ocuparea locurilor necesare vânzărilor produselor rezultate din 
exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu  
1. Piata Armatei: 
- amplasament fix  
- taxă închiriere/ocupare teren ocazional 
2. Taxă pentru închirierea terenului pentru construcţii autorizate şi terase provizorii: 
- Piata Cuza Vodă, Armatei, Dacia, Diamant, Piata 1848, 22 Decembrie 1989 
- Piaţa Mureşeni, Unirii  
3. Taxă Bazar – Arany Janos:   
4. Piaţa de Vechituri: 
- taxă intrare autoturism inclusiv taxă cort  
- taxă intrare autovehicule pe până la 3,5 t  
- taxă intrare autoturism + remorcă, inclusiv taxă cort  
- taxă ocupare teren / extindere amplasament  
5. Taxă unică tonete – Piaţa 22 Decembrie 1989 
6. Taxă unică – spaţii administrative 
7. Taxă punct de sacrificare a mielor (perioada sarbatorilor pascale)  

 
 
 

35 lei/mp/lună 
3 lei/mp/zi 

 
0,5 lei/mp/zi 
0,3 lei/mp/zi 
4 lei/mp/zi 

 
30 lei/zi 
35 lei/zi 
40 lei/zi 

3 lei/mp/zi 
2 lei/mp/zi 

0,5 lei/mp/zi 
2 lei/mp/zi 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

VII. Taxe pentru ocuparea locurilor necesare vânzării de flori, pomi fructiferi, 
brazi: 
- flori  
- pomi fructiferi, arbuşti ornamentali (pe platoul pieţei sau din autovehicule) 
- brazi (pe platoul pieţei sau din autovehicule) 

 
 

7 lei/mp/zi 
14 lei/mp/zi 
25 lei/mp/zi 

 
 
- 
- 
- 

VIII. Taxe pentru închirierea de balanţe/cântare 
- balanţe de 5 kg sau cântare electronice 
- balanţe de 10 kg sau cântare electronice 
- balanţe de 20 kg sau cântare electronice 
- abonament lunar (indiferent de balanţă sau cântar electronic) 
- balanţă tip valiză  

 
5 lei/buc/zi 
7 lei/buc/zi 
8 lei/buc/zi 
120 lei/buc 
14 lei/buc/zi  

 
- 
- 
- 
- 
- 

IX. Taxă pentru cântarire (excepţie cântarul cetăţeanului) - 1 leu/cântărire 

X.  Abonamente lunare pentru rezervarea meselor  
1. pentru comercializarea produselor agricole: 
- din producţie proprie  
- pentru persoane autorizate  
2. pentru comercializarea produselor lactate, miere de albine  
3. pentru comercializarea florilor arbuştilor ornamentali, pomi fructiferi: 
- din producţie proprie 
- pentru persoanele autorizate  

 
 

25 lei/lună 
80 lei/lună 
80 lei/ lună 

 
50 lei/lună 

100 lei/lună 

 
 

45 lei/lună 
100 lei/lună 

- 
 
- 
- 

XI.  Taxe aferente folosirii grupului social   
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- taxă folosire pişoar 
- taxă folosire cabină  
- taxă folosire cabină – duş  

- 
- 
- 

0,5 lei/pers. 
1 leu / pers. 
4 lei / pers 

XII.  Taxe pentru publicitate 
- pentru comunicări anunţuri, reclame prin staţia de amplificare 
 
- pentru afişare panouri publicitare / reclamă scrisă 
- pentru promovare prin materiale publicitare, campanii stradale, flyere, fluturaşi 

 
1 leu/cuvânt 
10 lei/minut  
10 lei/lună 

10 lei/zi  

 
- 
- 
- 
- 

XIII. Taxe pentru prestări servicii de paxă şi de salubritate  
1. prestări servicii pază: 
- spaţii comerciale delimitate – Piaţa Cuza Vodă, Piaţa Armatei  
- amplasamente fixe – Piaţa Armatei – până la (în funcţie de valoarea facturii emise 
de prestator) 
2. prestări servicii salubritate:                                                                                         
- în pieţe agroalimentare:                                                                                      
                 a) producători agricoli  
                 b) persoane autorizate  
                            - abonament 
                            - ocazional  
                 c) sector vânzare din maşini 
                            - abonament 
                            - ocazional  
 - în Piaţa Armatei – până la (în funcţie de valoare facturii emise de prestator) 

 
 
-  

4 lei/mp/lună  
 
 
 

1,5 lei/masă/zi 
 

60 lei/masă/lună 
4 lei/masă/zi 

 
60 lei/loc/lună 

2 lei/mp/zi  
4 lei/mp/lună 

 
 

1,6 lei/mp/lună 
-  
 
 
 

1,5 lei/masă/zi 
 

60 lei/masă/lună 
4 lei/masă/zi 

 
- 
- 

4 lei/mp/lună  

XIV. Taxe pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator precum şi a unor  
activităţi sanitar – veterinare  
1. pentru recoltarea şi pregătirea probelor pentru examen fizico- chimic şi 
organoleptic: 
- lapte 
- preparate din lapte 
- recoltarea probelor de sanitaţie (persoane juridice) 
- examen organoleptic (persoane fizice producători) 
                - carne miel 
                - miere  
                - peşte 
                - ouă (ovoscopie) 
2. pentru determinarea amidonului din produsele alimentare – smântănă  

 
 
 
 

2 lei/20 l/probă 
5 lei/20 kg 
18 lei/lună 

 
15 lei/10 buc 

1,5 lei/kg 
1,5 lei/kg 
3 lei/ladă 

2 lei/10 kg 

 
 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

XVI.  Taxe pentru accesul şi staţionarea autovehiculelor în pieţe  
1. Taxă acces auto  

 
2 lei/autoturism 

 
-  
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2. Taxă stationare, parcare în pieţe  
- pentru autovehicul până la 1,5 to: 
          - staţionare/parcare între 1 – 2 ore/zi 
          - staţionare/parcare peste 2 ore/zi 
           
          - abonament lunar (valabil în intervalul orar zilnic de funcţionare a pieţei) 
- pentru autovehicul între 1,5 to şi 3,5 to: 
          - staţionare/parcare între 1 – 2 ore/zi 
          - staţionare/parcare peste 2 ore/zi 
           
          - abonament lunar (valabil în intervalul orar zilnic de funcţionare a pieţei) 

 
 

2 lei 
2,5 lei pentru 

fiecare oră în plus 
50 lei 

 
3 

5 lei pentru fiecare 
oră în plus 

80 lei  

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

VII. Tarife de bază pentru închirierea spaţiilor, cu altă destinaţie decît cea de 
locuinţă, prin licitaţie publică deschisă 
1. comerţ  
2. alimentaţie publică în unităţi specializate  
3. chioşcuri modernizate  
4. depozit  
5. grupuri sociale 
6. birouri  
7. prestări servicii 
8. birouri pentru asociaţii şi fundaţii nonprofit  

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Tarif de pornire 
 

16 lei/mp/lună 
12 lei/mp/lună 
30 lei/mp/lună 
8 lei/mp/lună 

10 lei/mp/lună 
8 lei/mp/lună  

12 lei/mp/lună 
5 lei/mp/lună  

 
 
 

Director,  
ec. Filimon Vasile  

 
              Sef serviciu pieţe,  
                                         Selcudean Ovidiu 


