
      PIAŢA CENTRALĂ  

a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:           

Producători agricoli:  

            -cantităţi mai mici de 10 kg;10 buc. 6 lei/mp/zi    

            -cantităţi mai mari de 10 kg;10 buc           11 lei/mp/zi 

Persoane juridice               12 lei/mp/zi 

b. Pentru alte alte produse alimentare si nealimentare:  

- flori 12 lei/mp/zi 

- miere de albine, plante medicinale      12 lei/mp/zi 

-  obiecte de ceramică, uz casnic, piei de animale şi altele 

similare;           

13 lei/mp/zi 

- activităţi comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 

1 si 8 Martie, etc.            

13 lei/mp/zi 

c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată :  

    Lapte, brânză de vaci, smântână  

             - cantităţi mai mici de 10 kg;10 l, 10 buc.             7 lei/mp/zi 

             - cantităţi mai mari de 10 kg;10 l, 10 buc     9 lei/mp/zi 

     Caş, telemea, brânză frământată  15 lei/mp/zi 

d. Comercializarea mieilor  8 lei /buc 

e. Comercializarea brazilor  15 lei/mp/zi 

f. Taxă minimă de închiriere a spaţiilor cu spaţiilor cu destinaţie de 

 comercializare de carne şi produse din carne şi peşte  în Hala de 

carne peşte      

30lei/mp/lună 

g. taxa minimă de închiriere a spaţiilor de pe terasa de flori              30 lei/mp/lună 

h. Taxă minimă de închiriere a spaţiilor cu spaţiilor cu destinaţie de 

comercializare de produse alimentare şi/sau flori în hala de lactate  

30 lei/mp/lună 

              PIAŢA  SUD  

a.Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:  

Producători agricoli:  

            -cantităţi mai mici de 10 kg;10 buc.                     6 lei/mp/zi 

            -cantităţi mai mari de 10 kg;10 buc            10 lei/mp/zi 

Persoane juridice         12 lei/mp/zi 

b. Pentru alte alte produse alimentare si nealimentare:  

            -     flori          10 lei/mp/zi 

-         miere de albine, plante medicinale           10 lei/mp/zi 

-         obiecte de ceramică, uz casnic, piei de animale  

            şi altele similare;            11 lei/mp/zi 

-         activităţi comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou,  

          1 si 8 Martie, etc.       12 lei/mp/zi 

c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată :  

        Lapte, brânză de vaci, smântână  

             - cantităţi mai mici de 10 kg;10 l, 10 buc.         6 lei/mp/zi 

             - cantităţi mai mari de 10 kg;10 l, 10 buc       8 lei/mp/zi 

        Caş, telemea, brânză frământată           12 lei/mp/zi 

d. Comercializarea mieilor     7 lei/buc/zi   

e. Comercializarea brazilor   12 lei/mp/zi 

       

          



   

BAZAR MILCOV  

   

a. Comercializarea produselor industriale( uşi, canapele, 

ferestre,            

           covoare, cauciucuri, biciclete şi altele):        

3 lei/mp/zi 

b. Comercializarea de diverse obiecte folosite        3 lei/mp/zi 

c. Comercializare de animale mici (câini, pisici, păsări, păsări 

exotice) 

 

        din autovehicul sau din remorcă       2 lei /buc/zi 

d. ocuparea platourilor amenjate cu construcţii tip modul                 1,2 lei/mp/zi 

   

      PIAŢA  DE GROS  

a. Taxă închiriere boxă  hală ( 30 mp)  pentru vânzări en 

gross:                  

60 lei/zi 

b. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea 

comercială                    

3 lei/mp/zi 

c. Taxă închiriere electrostivuitor               30 lei/oră 

d. Taxă utilizare cărucior tip platformă         2 lei/oră 

e. Taxă intrare pentru încărcare-descărcare:  

- pentru camion         7 lei 

- pentru camion cu remorcă,                          10 lei 

- pentru autoturism                3 lei 

- autoturism cu remorcă               5 lei 

f. taxă minimă de închiriere a spaţiilor cu destinaţie de depozit 

pentru produse 

 

   agroalimentare  

         - pentru depozitul de 35 mp              13 lei/mp/lună 

         - pentru depozitul de 72 mp          12 lei/mp/lună 

         - pentru depozitul de 107 mp        11 lei/mp/lună 

      

    OBOR ŞERBĂNEŞTI  

a.Accesul vehiculelor pentru comercializare:  

- autoturisme         12 lei/zi 

- remorci şi rulote    5 lei/zi 

- biciclete şi motociclete         4 lei/zi 

- camioane, microbuze, TIR, utilaje agricole  15 lei/zi 

b.Comercializare obiecte folosite             3 lei/mp/zi   

c. Comercializare material lemnos                           10 lei/mc 

d. Comercializare uşi, ferestre, căzi, etc.               5 lei/mp/zi  

e.  Comercializare canapele, birouri, fotolii, etc.    5 lei/mp/zi 

f. Comercializare cauciucuri    3 lei/mp/zi 

g. Comercializare produse noi de catre persoane fizice sau juridice   5 lei/mp/zi 

h .Comercializare cereale din autoturisme pana la 3,5 t            30 lei/zi 

i. Comercializare cereale din autoturisme peste 3,5 t                          50 lei/zi 

j. Comercializare prod.alimentare in regim ambulant tip Fast-

Food                  

40 lei/zi 

k. Acces mijloace de transport:               



            -autoturisme               5 lei/intrare 

  - remorci     3 lei/intrare 

  - autocamioane               8 lei/intrare 

l. taxă închiriere teren pentru desfăşurare de activităţi de alimentaţie 

publică                    

18 lei/mp/lună 

m. Depozitare material lemnos   5 lei/mp/săptămână 

n.Comercializare produse industriale sau agroalimentare din 

/lângă sau pe maşina sau remorca  expusă la vânzare  

20 lei/zi 

         

 ALTE TAXE  

               

închiriere cântar cu seturi de greutăţi                4 lei/zi 

etichete preţ produs  1 leu/4 buc 

depozitare de produse în spaţii amenajate         3 lei/sac/ladă 

 


