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TAXE PENTRU FOLOSIREA  LOCURILOR PUBLICE DE DESFACERE 
 

Nr. 
crt. Modul de folosire a locurilor publice Taxă  

lei / zi 
Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:  
a) bovine, bubaline, cabaline (de fiecare bucată) 14,00 
b) porci peste 6 luni (de fiecare bucată) 13,00 
c) ovine, caprine (de fiecare bucată) 6,00 
d) porci până la 6 luni (de fiecare bucată) 6,00 
e) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de o zi (de fiecare bucată) 1,00 

1 

f) pui de o zi 0,20 
Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din 
exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu, astfel: 

 

- legume, fructe, de fiecare mp 4,00 
- zarzavaturi de fiecare mp 4,00 
- răsaduri, de fiecare mp 4,00 
- flori de fiecare mp 4,00 
- citrice de fiecare mp 4,00 
- ouă de fiecare bucată 0,05 

2 

- saci cu cereale, de fiecare sac 2,00 
Pentru depozitarea pa platoul pieţei a produselor de fiecare colet:  3 
a) peste 15 kg 1,50 
Taxă compartiment masă, astfel:  
a) piaţa agroalimentară 35,00 lei/lună 

4 

b) produse industriale 35,00 lei/lună 
5 Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor din pieţe, târguri şi oboare, 

precum şi a suprafeţelor din faţa magazinelor, de fiecare mp 
4,00 

6 Pentru ocuparea locurilor pentru vânzarea obiectelor de ocazie, de fiecare 
mp 

4,00 

Pentru ocuparea locurilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare, 
astfel: 

 

a) biciclete, motorete, scutere, de fiecare mijloc de transport 5,00 

7 

b) alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică, inclusiv remorci, de 
fiecare mijloc de transport 

15,00 

8 Intrarea în târguri a persoanelor fizice, de fiecare persoană majoră 1,00 
9 Închirierea unui cântar, inclusiv greutăţi 6,00 

Pentru spaţiile special amenajate în vederea desfacerii de peşte, carne, 
produse din carne, lapte, produse lactate, astfel: 

 

a) desfacerea directă a cărnii, de fiecare porc 6,00 
b) desfacerea directă a cărnii, de fiecare oaie 6,00 
c) lapte, pentru fiecare litru 0,50 

10 

d) produse lactate, pentru fiecare kg 0,50 
Intrarea în târguri a autovehiculelor în vederea comercializării materialelor de 
construcţii, obiectelor din lemn (butoaie, uşi, ferestre, mic mobilier) şi alte 
materiale, astfel: 

 

- autovehicule până la 5 t 40,00 
- autovehicule între 5 – 10 t 50,00 

11 

- autovehicule peste 10 t 60,00 
12 Intrarea căruţelor fără marfă în târgul de săptămână 4,00 

Intrarea în târg:  
         - ARO, Dacia fără remorcă 6,00 
         - ARO, Dacia cu remorcă 10,00 

13 

         - Camioane goale 20,00 
14 Activităţi alimentaţie publică în târgul de săptămână 40,00 

 
Notă: Se interzice folosirea altor mijloace de cântărire decât cântarele închiriate de la Direcţia 
Administraţia Pieţelor care anual sunt verificate de Serviciul Român de Metrologie. 
 


