
 1 

          ANEXA nr. 1  

LA HCL nr. 120 /19.12.2013 

 

 

 

 

 

TAXE  PENTRU  UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE 

ÎN PIEŢE, BAZAR, OBOR, ŞTRAND, BÂLCI, CIMITIR ȘI PÂRTIE SĂNIUȘ 

 

Taxa aplicată în 

anul 2013 

Taxa propusă 

pentru anul 

2014 

A. Taxe pentru activitatea desfăşurată în pieţele agroalimentare Traian și Centrală: 

1. Taxă rezervare loc de vânzare  

 
              - producători 90 lei/lună 90 lei/lună 

              - comercianţi 90 lei/luna 90 lei/luna 

2. Taxă pentru utilizarea zilnică (temporară)  a locurilor de vânzare (tarabă, stand metalic, masă, etc.)  

 
              -  producători 12 lei /zi 12 lei /zi 

              -  comercianţi 12 lei/zi 12 lei/zi 

3. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice necesare comercializării 

mărfurilor în alte locuri din perimetrul pieţei 
6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi 

4. Taxă unică pentru producători și comercianți (taxa forfetară + rezervare loc) 400 lei/lună 400 lei/lună 

5. Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializarea produselor lactate: 

 

- lapte 3 lei/zi 3 lei/zi 

- brânză de vaci, smântână, lapte bătut, iaurt  20 lei/zi 20 lei/zi 

- caş şi telemea de oaie/capră/vacă 30 lei/zi 30 lei/zi 

6. Taxă pentru închirieri de accesorii necesare vânzării/bucată: 

 

- cântar cu terezie 8 lei/zi 8 lei/zi 

- balanţă romană cu tijă 8 lei/zi 8 lei/zi 

- cântar electronic 10 lei/zi 8 lei/zi 

- cântar electronic (sâmbăta și duminica) - eliminată 5 lei/zi - 

- cântar zecimal tip valiză 15 lei/zi 15 lei/zi 
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- halat pentru produse lactate 3 lei/zi 3 lei/zi 

- sorţ, bonetă, batic 1 leu/zi - 

- abonament lunar închiriere cântar  220 lei/lună 180 lei/lună 

7. Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializarea pomilor: 

 

    - brazi 
2 lei / buc/ transport, 

conf. aviz însoţire 

2 lei / buc/ 

transport, conf. 

aviz însoţire 

    - molizi, pini, pomi fructiferi 

1 leu / buc/ 

transport, conf. aviz 

însoţire 

1 leu / buc/ 

transport, conf. 

aviz însoţire 

8. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare flori 

naturale şi artificiale 
7 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi 

9. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare păsări 

exotice, porumbei, peşti acvariu, animale mici 
5 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi 

10. Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare păsări: 

 
         - pui 1 leu/ 5 buc 1 leu/ 5 buc 

         - păsări adulte 1 leu/buc 1 leu/buc 

11. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare 

miei/iezi în carcasă 
4 lei / buc 4 lei / buc 

12. 

Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializarea 

obiectelor de ocazie (ex. mărţişoare, felicitări, aranjamente florale, tablouri, 

ceramică, obiecte din lemn, ş.a.) 

6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi 

 

B. Taxe pentru utilizare temporară a locurilor publice în Bazar: 

 

13. -  taxă pentru utilizarea unui loc de vânzare  1,2 lei/mp/zi 1,2 lei/mp/zi 

14. 
-  taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice în afara spaţiului de 

vânzare (chioşc, tarabă) 

 

2 lei/mp/zi 

 

 

 

2 lei/mp/zi 
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15. 

Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare 

produselor rezultate din exercitarea unor activităţi autorizate pe cont propriu 

(mobilier, obiecte de tâmplărie, artizanat, tablouri, obiecte de harnaşament 

etc.)  

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

 

C. Taxe pentru utilizare temporară a locurilor publice în Obor: 

 

16. 

Taxă pentru parcarea mijloacelor de transport, pentru fiecare mijloc de 

transport, (lei/zi): 

  

- vehicul cu unu sau doi trăgători 2 lei 2 lei 

- autoturism,  autoutilitare 3 lei 3 lei 

- autovehicule mari (autocamioane, remorci) 10 lei 10 lei 

-abonament lunar parcare autovehicule mari (autocamioane, remorci)  - 150 lei/luna 

17. 

Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializarea produselor agroalimentare din vehicule şi 

autovehicule: 

      - vehicul cu unu sau doi trăgători 3 lei vehicul 3 lei vehicul 

      - autoturism, autovehicule (autocamioane, remorci, dube)  4 lei /mp/zi 4 lei/mp/zi 

18. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializarea 

materialelor lemnoase, de construcţii și produse finite 
6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi 

19. 
Taxă pentru utilizarea zilnică (temporară) a locurilor publice pentru depozitare 

materiale lemnoase şi de construcţii 
0,5 lei/mp/zi 0,4 lei/mp/zi 

20. 
Taxă lunară pentru utilizarea locurilor publice pentru depozitare și 

comercializare materiale lemnoase şi de construcţii 50 mp 
- 600 lei/lună 

20. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare 

produse în ţarcuri 
6 lei/zi 6 lei/zi 

21. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru depozitare produse 

în ţarcuri 
6 lei/zi 6 lei/zi 

22. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice ocupate de platouri pentru 

vânzarea mijloacelor de transport: 
  

       - biciclete, motorete, scutere, motociclete și triciclete cu ataş 3 lei /buc 3 lei /buc 
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      - alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică 10 lei/buc 10 lei/buc 

      - căruţe, şarete, trăsuri 4 lei/buc 4 lei/buc 

23. 

Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare 

produselor rezultate din exercitarea unor activităţi autorizate pe cont propriu 

(mobilier, obiecte de tâmplărie, artizanat, tablouri, obiecte de harnaşament 

etc.)  

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

24. Taxă sacrificare animale în locuri special amenajate - 10 lei/buc 

D. Taxe pentru utilizare temporară a locurilor publice în 13 decembrie, piaţa de gros si pieţele volante: 

25.   Taxă pentru rezervarea unui loc de vânzare    

 
         - producători 50 lei/lună 50 lei/lună 

         - comercianţi 50 lei/luna 50 lei/luna 

26. Taxă pentru utilizarea zilnică (temporară) a locurilor de vânzare (tarabă, stand metalic, masă, etc.) 

 
- producători  6 lei/taraba/ zi 8 lei/zi 

- comercianţi 8 lei/taraba/zi 8 lei/zi 

27. Taxă unică pentru producători (taxa forfetară + rezervare loc de vânzare) 210 lei/lună 210 lei/lună 

28. Taxă unică pentru comercianţi (taxa forfetară + rezervare loc de vânzare) 260 lei/lună 210 lei/lună 

29. Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializarea produselor lactate în spaţii special amenajate: 

 

- lapte 3 lei/zi 3 lei/zi 

- brânză de vaci, smântână, lapte bătut, iaurt 12 lei/zi 6 lei/zi 

- caş şi telemea de oaie/capră/vacă 20 lei/zi 10 lei/zi 

30. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare altor 

produse pe platou 
4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

31. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare 

pomi, în locuri special amenajate: 

 - brazi 
1,5lei/buc./transport 

conf. aviz însoţire 

1.5lei/buc./trans

port conf. aviz 

însoţire 
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- molizi, pini, pomi fructiferi 
1 leu/buc/transport, 

conf. aviz însoţire 

1leu/buc/transp

ort, conf. aviz 

însoţire 

32. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare flori 

naturale şi artificiale 
4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

33. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare 

păsări exotice, porumbei, peşti acvariu, animale mici 
4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

34. 
Taxă pentru utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializare 

păsări: 
  

 
- pui 1 leu/5 buc 1 leu/5 buc 

- păsări adulte 1 leu/buc 1 leu/buc 

35. Taxă pentru închirieri de accesorii necesare vânzării/bucată:   

 

       - cântar cu terezie 8 lei/zi 8 lei/zi 

       - balanţă romană cu tijă 8 lei/zi 8 lei/zi 

       - cântar electronic 10 lei /zi 8 lei /zi 

       - cântar zecimal 15 lei/zi 15 lei/zi 

36. Abonament de închiriere cântare cu excepţia cântarului zecimal  200 lei/lună 200 lei/lună 

37. 

Taxă pentru rezervarea locurilor necesare vânzării produselor de orice fel din 

vehicule şi autovehicule: 

de eliminat  

      - din autoturism  33 lei/lună - 

      - din remorca autoturism 23 lei/lună - 

      - din microbuz sau autoutilitară 38 lei/lună - 

      - din autocamion 43 lei/lună - 

      - din remorca pentru autocamion 43 lei/lună - 

      - din autocamion tip TIR 68 lei/lună - 

 

E. Taxe Ştrand municipal (lei/zi): 

 

38. 

     - taxă acces:         -  copii sub 7 ani 0 0 

                                   -  copii  7- 16 ani 4 lei/zi 4 lei/zi 

                                   -  adulţi 7 lei/zi 7 lei/zi 

 - abonament adulti - 100 lei/luna 
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- abonament copii 7-16 ani - 50 lei/luna 

39. Taxă închiriere şezlong ştrand  7 lei/zi 7 lei/zi 

40. Taxă închiriere grătar - - 

41. 
Taxa închiriere teren cu ocazia diferitelor manifestări (ex. Zilele Vasluiului 

etc.) 

12 lei mp/zi 

alimentație 

publică,patiserii etc 

12 lei mp/zi 

alimentație 

publică,patiserii 

etc. 

6 lei mp/zi jocuri 

distractive 

6 lei mp/zi jocuri 

distractive 

 

F. Taxe percepute în bâlciul anual: 

 

42. 

- taxă pentru utilizarea temporară a terenului în vederea amenajării de corturi 

destinate desfacerii produselor din blănuri, piele, încălţăminte, alte produse 

specifice de bază, amenajări copertine cu mese profil de alimentaţie publică - 

băuturi alcoolice, mici si alte preparate; instalaţii şi utilaje cu caracter 

distractiv şi de agrement  

 

 

6 lei/mp/zi 

 

 

6 lei/mp/zi 

43. 

- taxă pentru utilizarea temporară a terenului ocupat de mese improvizate 

pentru desfacerea diverselor produse agroalimentare şi industriale pe suprafeţe 

mici (jucării, papetărie, dulciuri, alte produse textile şi alimentare) 

 

4 lei/mp/zi 

 

4 lei/mp/zi 

 

G. Taxa de eliberare a autorizaţiilor şi avizelor de amplasare: 

 

44. - pentru mese, tarabe, chioşcuri – depozit, lei/ lună 2 lei/lună 2 lei/lună 

 

H. Taxe percepute in cadrul Cimitirului Eternitatea: 

 

45. Taxă anuală întreţinere cimitir 20 lei/an 20 lei/an 

46. Taxă atribuire loc de veci 200 lei 200 lei 

47. Taxă săpătură groapă de înhumare 350 lei 350 lei 

48. Taxă avizare amenajare groapă de înhumare 20 lei 20 lei 
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49. 
Taxă pentru eliberarea avizului de execuţie lucrări funerare în 

Cimitirul Eternitatea de către firme autorizate 
- - 

50. Taxă execuție lucrare funerară 2014 

          - 50 lei/ 

imprejmuire loc de 

veci( borduri + gard 

metalic, lant) 

          - 250 lei/ 

lucrare mozaic 

          - 450 

lei/lucrare mamură  

          - 650 lei/ 

lucrare granit 

          - 200 lei/lucrare 

imprejmuire loc de 

veci( cripta in pamant 

,borduri + gard 

metalic, 

lant+monument) 

 

          - 250 lei/ lucrare 

mozaic 

          - 450 lei/lucrare 

mamură  

          - 650 lei/ lucrare 

granit 

I. Taxa pârtie saniuș: 

51. Taxa închiriere sanie 3 lei / oră - 

J. Taxa parcare auto piețe: 

52. 

Taxa parcare prevazută cu barieră:        - luni - vineri 7,00-19,00 

                                                               - sâmbătă și duminică 7,00-

13,00 

până la 3 ore – 1 

leu/oră 

peste 3 ore/zi – 50 lei  

până la 3 ore – 1 

leu/oră 

peste 3 ore/zi – 5 lei 

 

K.Taxa pasunat 

5

53. 

 

a)taxa de păşunat pentru bovine şi cabaline adulte 

 b) taxa de păşunat pentru tineret bovin şi cabalin 1-2 ani 

c) taxa de păşunat pentru ovine şi caprine peste 1 an  

d) taxa de păşunat pentru tineret ovin şi caprin sub 1 an 

e)taxa pășunat pentru cabaline 

 

 

          30,00 lei/cap 

         15,00 lei/cap 

          8,0 lei/cap 

          6,0  lei/cap 

          40,0  lei/cap 

 

          30,00 lei/cap 

         15,00 lei/cap 

          8,0 lei/cap 

          6,0  lei/cap 

          40,0  lei/cap 
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Taxa închiriere pajiști ( cu contract)            100,0 lei/ha de la 200,0 lei/ha prin 

licitatie publica cu 

strigare și contract 

max. 5 ani 

 

 

Procedura privind modul de calcul şi plată a taxelor pentru utilizarea temporară 

a locurilor publice în pieţe, bazar, obor, ştrand, bâlci, cimitir,pasuni și pârtie de săniuș 

 

1. Taxele zilnice se calculează prin înmulţirea suprafeţei ocupate cu valoarea corespunzătoare din tabel. Taxa astfel calculată se 

încasează zilnic de la producători şi persoane juridice autorizate conform legii, de către personalul cu atribuţii de încasare a 

taxelor, la repartizarea locului de vânzare, eliberându-se în schimb chitanţe cu valoare fixă. 

2. În cazul în care persoanele interesate doresc să rezerve un loc de vânzare sau să-şi păstreze locul repartizat pentru luna 

următoare, se achită o taxă pentru rezervarea unei tarabe, anticipat în ultima săptămână a lunii pentru luna următoare la 

personalul cu atribuţii de încasare a taxelor. 

3. În cazul în care producătorii şi comercianţii nu achită în termen taxele stabilite, aceştia pierd dreptul de a desfăşura activitatea 

în pieţe, bazar, obor, ştrand şi bâlci, iar locurile vor fi repartizate altor solicitanţi. 

4. În situaţia în care producătorii şi comercianţii, deşi au achitat taxa de rezervare loc de vânzare, nu au desfăşurat activitatea de  

comercializare, sumele avansate nu vor fi restituite. 

5. Dacă producătorii sau comercianţii care au achitat taxa de rezervare a unui loc de vânzare nu au desfăşurat activitate de 

comercializare timp de 2 ore de la deschiderea pieței, locul respectiv de vânzare va fi repartizat altui solicitant. 

6. Comercianții care au avut loc de vânzare rezervat dar nu au desfășurat activitate de comercializare în perimetrul pieței mai mult 

de 30 de zile, din ultimele 90, vor pierde dreptul de a mai rezerva loc de vânzare. Locul de vânzare astfel eliberat va fi atribuit 

prin tragere la sorți altor solicintați în condițiile impuse de Regulamentul pieței.  

7. La locul de vânzare, atât producătorul cât și comerciantul este obligat să folosească separat fiecare, cântarul închiriat de la   

administrația pieței  

8. La solicitarea producătorilor şi comercianţilor se poate achita o taxă unică ce reprezintă contravaloarea rezervării unui loc de 

vânzare şi taxa forfetară precum şi abonamentul de închiriere a unui cântar. Acestea se pot achita anticipat în ultima săptămână 

a lunii pentru luna următoare la personalul cu atribuţii de încasare a taxelor. 

9. Taxele pentru utilizarea locurilor publice în bazar se achită lunar, conform graficului stabilit de administrator.  
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10. În cazul în care se comercializează mai multe tipuri de produse lactate se percepe taxa în cuantumul cel mai mare. 

11. Închirierea pajistilor se va face pe o perioada de maxim 5 ani prin licitație publică cu strigare și prin hotărâre de consiliu local. 

12. Procedura privind modul de stabilire şi încasare a taxei pentru întreţinerea cimitirului Eternitatea din cadrul Direcţiei de 

administrare Târguri, Pieţe şi Oboare este cea prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cimitirului Eternitatea 

din municipiul Vaslui, aprobat prin H.C.L. nr. 117/2010. 

13.  Taxa pentru atribuirea unui loc de veci se instituie persoanelor care solicită obţinerea unui loc de înmormântare în cimitirul  

Eternitatea, în condiţiile prezentei proceduri. Locurile de veci se vor atribui în folosinţă iar acestea nu pot fi comercializate 

(vândute, cumpărate), conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Cimitirului Eternitatea din Municipiul 

Vaslui, aprobat prin H.C.L. nr. 117/2010.  

Repartizarea locurilor de înhumare se realizează în limita locurilor disponibile, în baza unei cereri depuse la administraţia 

Cimitirului Eternitatea, cu 24 de ore înainte de efectuarea înhumării, la care se anexează următoarele documente: 

 certificatul de deces (copie şi original); 

 adeverinţă de înhumare (copie şi original); 

 B.I./C.I. a solicitantului; 

 dovada achitării taxei. 

Taxa se achită anticipat atribuirii locurilor de veci, atât în numerar la casieria Serviciului Finanţelor Publice Locale din cadrul 

Primăriei Municipiului Vaslui sau la casieria sediului administrativ al Cimitirului Eternitatea, cât şi prin ordin de plată în contul a 

Direcţiei Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare Vaslui. 

Veniturile realizate sunt utilizate pentru întreţinerea şi modernizarea cimitirului Eternitatea din municipiul Vaslui. 

14. Taxa săpătură groapă de înhumare se datorează de către persoanele care solicită, în baza unei cereri, efectuarea unei gropi 

pentru înhumare, cu personalul angajat al administraţiei Cimitirului Eternitatea.  

     Alte lucrări funerare (zidărie, turnat borduri, lucrări din marmură, mozaic, granit etc.) pot fi realizate numai de către firme 

autorizate în acest sens, dupa obtinerea avizului de la Administrația Cimitirului și după achitarea taxelor prevazute în prezenta 

anexă.   

     Taxele se achită atât în numerar, la casieria Serviciului Finanţelor Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui sau 

la casieria sediului administrativ al Cimitirului Eternitatea, cât şi prin ordin de plată în contul Direcţiei Administrare Pieţe, Târguri 

şi Oboare Vaslui. 

    Veniturile realizate sunt utilizate pentru întreţinerea şi modernizarea şi extinderea cimitirului Eternitatea din Municipiul Vaslui. 

     Prezentele proceduri, precum modalităţile şi condiţiile în care se asigură administrarea, întreţinerea şi utilizarea locurilor 

publice de desfacere, precum şi obligaţiile și regulile de disciplină ce revin persoanelor fizice, juridice şi producătorilor care 

folosesc aceste locaţii, se completează și sancționează cu aplicarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei 

Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare Vaslui, aprobat prin HCL nr. 116/08.12.2010, cu Regulamentul de Organizare şi 
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Funcţionare a Pieţelor Agroalimentare din Municipiul Vaslui, aprobat prin HCL nr. 59/20.06.2013 și Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Cimitirului Eternitatea din Municipiul Vaslui, aprobat prin H.C.L. nr. 117/08.12.2010. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

CONSILIER Ing. IOAN ZAHARIA 

 


