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   Art.1 Pentru vânzarea produselor agroalimentare în pieţe din: 
 

Taxă  - 2011 

   1.  vehicule- căruţe  7 lei/zi 

   2.  autovehicule până la 1t   14 lei/zi 

   3.  autovehicule până la 1t cu remorcă                      18 lei/zi 

   4.  autovehicule între1t şi 3t 35 lei/zi 

   5.  autovehicule peste 3t 60 lei/zi 

 
   6.  autovehicule peste 3t cu remorcă                    90 lei/zi 

     Art.2. Pentru folosirea meselor şi tarabelor din pieţe pentru vânzarea 
produselor agroalimentare:  

Taxă - 2011 

Piaţa Centrală şi Piaţa G. Enescu    
a.   de către producători particulari 
b. de către agenţi economici

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

Piaţa Burdujeni 
 a . de către producători particulari 

       b.  de către agenţi economici 

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

Piaţa Iţcani 
   a. de către producători particulari 

         b. de către agenţi economici 

 
1 leu/mp/zi 
2 lei/mp/zi 

    Art.3. Pentru folosirea meselor din hale pentru vânzarea  de produse 
lactate:  

Taxă – 2011 

Piaţa Centrală şi Piaţa G. Enescu 
a. de către producători particulari 

      b. de către agenţi economici 

 
4 lei/mp/zi 
5 lei/mp/zi 

Piaţa Burdujeni 
a . de către producători particulari 

      b. de către agenţi economici 

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

 
ANEXA  II 



 

Piaţa Iţcani 
a. de către producători particulari 

      b. de către agenţi economici 

 
1 leu/mp/zi 
2 lei/mp/zi 

 
      Art.4. Pentru folosirea terenului din pieţe pentru vânzarea produselor 
agroalimentare: 

 
Taxă – 2011 

Piaţa Centrală, Piaţa G. Enescu şi Piaţa En-Gross 
a.  de către producători particulari 

      b. de către agenţi economici 

 
4 lei/mp/zi 
5 lei/mp/zi 

Piaţa Burdujeni şi Piaţa Iţcani 
a . de către producători particulari 

      b. de către agenţi economici 

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

 

 
     Art.5. Pentru depozitarea temporară a mărfurilor (produse vrac, lădiţe, 
saci, butoaie)  pe terenul din jurul meselor şi tarabelor : 
                                                             

                                                                                            2 lei/mp/zi 

 
     Art.6. Pentru folosirea  terenului din pieţe pentru  expunerea spre 
vânzare de: 

 
Taxă – 2011 

a. flori naturale 
- producători particulari 
- agenţi economici 

 
4 lei/mp/zi 
5 lei/mp/zi 

      b. răsaduri 4 lei/mp/zi  

      c. pomi fructiferi 6 lei/mp/zi 

     Art.7. Pentru folosirea terenului din pieţe  pentru  vânzarea de:  

Taxă  – 2011 
a.  păsări 

 3 lei/buc./zi 

          b.  păsări exotice 3 lei/buc./zi 
          c.  peşti exotici 3 lei/acvariu/zi 
         d.  pui de o zi 0,5 lei/buc./zi 
 

 
     Art.8. Pentru folosirea terenului din pieţe pentru vânzarea de articole 
de larg consum: 

                                                                                    5 lei/mp/zi 
 



 
      Art.9. Pentru folosirea terenului ocupat de spaţii comerciale, inclusiv 
terase, copertine  

 
Taxă  – 2011 

Piaţa Centrală, Piaţa G. Enescu şi Piaţa En-Gross  
a.   activităţi de alimentaţie publică şi comerţ  
mărfuri 

      b.  activităţi de prestări servicii 

 
 

0,50 lei/mp/zi 
0,40 lei/mp/zi 

Piaţa Burdujeni şi Piaţa Iţcani  
a.    activităţi de alimentaţie publică şi      
 comerţ mărfuri 

      b.   activităţi de prestări servicii 

 
 

0,40 lei/mp/zi 
0,30 lei/mp/zi  

 
     Art.10. Pentru folosirea meselor şi tarabelor  spre vânzarea obiectelor 
de ocazie în târg: 

 

Târg – Piaţa Iţcani 
 
 

a. la masă acoperită 
   b.  la masă descoperită 

Taxă  – 2011 

 
1,5 lei/mp/zi 
1 leu/mp/zi  

  
 
      Art.11. Pentru folosirea  temporară a platourilor din târg  pentru vânzarea 
obiectelor de ocazie: 

 
Taxă – 2011 

       a. de pe platou 0,50 lei/mp/zi 

       b. din şi de pe autoturisme 2 lei/mp/zi 
       c. din mână 2,5 lei/mp/zi 

     Art.12. Pentru expunerea şi vânzarea covoarelor în târg:  
 

           de pe gard sau platou 0,50 lei/mp/zi   
  

 
      Art.13. Ocuparea unui loc public pe platformele adiacente în pieţele 
agroalimentare de către: 

 

Taxă  – 2011 

   1.  autoturisme 1 leu/oră   

   2.  autovehicule până la 1t  2 lei/oră  



   3.  autovehicule până la 1t cu remorcă                         3 lei/oră  

   4. autovehicule între1t şi 3t 4 lei/oră  

   5. autovehicule peste 3t 5 lei/oră 

   6.  autovehicule peste 3t cu remorcă 6 lei/oră 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAZAR 
 

 
     Art.1. Pentru folosirea terenurilor ocupate de spaţii comerciale, inclusiv 
terase, copertine închise şi deschise, altele decât cele tip IRA, IPRUC şi 
termopan: 

 
Taxă - 2011 

-  activităţi de comerţ şi alimentaţie publică        
   desfăşurate în spaţii: 

 a. proprietatea agenţilor economici 
      b. proprietatea DAP 

 
 

0,60 lei/mp/zi 
0,70 lei/mp/zi 

-  activităţi de prestări servicii 
a. proprietatea agenţilor economici 

      b. proprietatea DAP 

 
0,50 lei/mp/zi 
0,60 lei/mp/zi 

 
     Art.2. Pentru folosirea terenurilor ocupate de chioşcuri metalice tip IRA, 
IPRUC şi din termopan 

 
Taxă  - 2011 

 
a.  proprietatea agenţilor economici  1,10 lei/mp/zi   

 
      b.  proprietatea DAP 

 
1,20 lei/mp/zi 

     Art.3. Pentru expunerea şi vânzarea mărfurilor:   

Taxă  - 2011 

  
        a.  de pe mese acoperite 

 
4 lei/mp/zi 

        b.  de pe mese descoperite şi paturi pliante 3 lei/mp/zi 
        c.   de pe paturi pliante în zona special  
              amenajată 

2 lei/mp/zi 

       Art.4 Pentru expunerea şi vânzarea:    

Taxă  - 2011 
  
        a.  covoarelor de pe gard, bară 

 
1 leu/mp/zi 

        b.  cojoacelor pe suporţi 6 lei/mp/zi 
        c.  obiectelor de ocazie 5 lei/mp/zi 

      Art.5. Taxă de intrare în Bazar:   
 

Taxă  - 2011 
        a.  autoturisme 3 lei/maşină/zi 
        b.  bus, TV, ARO 15 lei/maşină/zi 



        c.  autobuze, autocare 30 lei/maşină/zi   

 
          Art.6. Depozitare chioşc metalic: 
                     ( mai mult de 7 zile)                                            9 lei/buc./zi 

 
           Art.7. Reamplasarea chioşcului metalic: 
          ( după achitarea taxei de depozitare şi a chiriei restante) 
                                                                                                        
                                                                                                           120 lei/buc. 

 
 
 

PARCĂRI  AUTO 
 

 Art. 1     Taxa  parcare ocazională 
 
   Hotel Bucovina,   Magazin Bucovina,   Piaţa Centrală: 

a. până la 1h 
 

1 leu/maşină 
 

 b. între 1-2h 2 lei/maşină 

 c. între 2-4h 
   

3 lei/maşină 
 

 d. între 4-6h 4 lei/maşină 

 e. între 6-8h 5 lei/maşină 

 
 
Scutiţi de plata taxei: 

- veteranii de război; 
- persoanele fizice prevăzute in Decretul Lege nr.118 /1990  
     cu modificările şi completările ulterioare; 

         -   conducătorii auto care suferă de un handicap fizic. 
 


