
 

ANEXA NR. 2 LA HOTÃRÂREA NR. 122 

           Din 16.12.2021 

   

ALTE TAXE LOCALE PRIMARIE 
 

DENUMIREA TAXEI Aprobat 2022 
HCL nr. 122/16.12.2021 

 

I. Taxa inchiriere terenuri, ocupare locuri publice  
A) Taxa închiriere terenuri :    

              Lei / mp / an 
a) inchiriere terenuri in scopuri agricole – lei/mp/an  
-exceptie fac terenurile neproductive redate circuitului 
agricol in 2 ani de la inchiriere 

 

 

0.36 

b) inchiriere terenuri in scopuri agricole intre blocuri – 
lei/mp/an 

 

1.23 

c) inchiriere teren pentru constructii provizorii in care se 
efectueaza activitati de prestari servicii – lei/mp/an 

 

35.83 

B) Taxa inchiriere terenuri :    
              Lei / mp / lună 
a) inchiriere terenuri neproductive pentru depozitare si 
desfacere activitati auxiliare, inclusiv alei acces – 
lei/mp/luna 

 

1.23 

b) inchiriere terenuri pentru copertine auto – lei/mp/luna 1.23 

c) inchiriere terenuri pentru garaje auto – lei/mp/luna 1.85 

d) inchiriere teren pentru parcare resedinta –  lei/mp/an                              8.65 

e) inchiriere teren pentru constructii provizorii in care se 
efectueaza activitati comerciale (inclusiv terase) –  
                                                                 lei/mp/luna 

 

8.65 

f) inchiriere terenuri curti constructii (OUG 40/1999) –      
                                                                 lei/mp/luna 
          - zona A 0.12 

     - zona B 0.10 

          - zona C 0.07 

          - zona D 0.04 

II. Taxa închiriere spații proprietatea UAT – lei/mp/lună 
a) ZONA CENTRALA  
-spatii amenajate 28.66 

-spatii neamenajate 19.12 

b) ALTE ZONE 8.36 

 Alimentație publică 
a) ZONA CENTRALA  
-spatii amenajate 28.66 

-spatii neamenajate 19.12 

b) ALTE ZONE 8.36 

Producție și prestări servicii 
a) ZONA CENTRALA  9.56 

b) ALTE ZONE 5.97 

Depozite – magazii 
a) ZONA CENTRALA  9.44 

b) ALTE ZONE 3.59 

Beciuri folosite ca depozite 

a) ZONA CENTRALA  3.59 

b) ALTE ZONE 
 

3.59 
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2.   A) Inchiriere spatii pentru activitati culturale şi 
de învăţământ 

2.48 

      B) Inchiriere spatii pentru activitati de sănătate 4.94 

III.Taxe aferente activitatii de transport in regim de taxi 
a) Autorizatie transport lei/firma 248 

b) Vizare autorizatie transport (o data la 5 ani) lei/firma 278 

c) Autorizatie copie conforma lei/autoturism 136 

d) Vizare autorizatie copie conforma lei/autoturism/an 154 

e) Taxa loc asteptare clienti lei/autoturism/luna 68 

f)  Taxa redeventa lei/autoturism/luna 43 

g) Autorizare dispecerat taxi 248 

IV. Taxe aferente activității de transport funerar   
a) Eliberare autorizație transport servicii funerare 

lei/firmă 
248 

b) Eliberare autorizațietransport servicii funerare 
(copie conformă) lei/auto 

136 

c) Vizare anuală (copie conformă) servicii funerare 
lei/auto 

149 

V.Taxa pentru eliberarea sau viza anualã a autorizatiilor 

ce dau dreptul de a executa proiecte lei/an 

136 

VI. Taxa emitere aviz de oportunitate pentru PUZ 114 

VII.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si 

profil de activitate-lei/an: 

a) pentru PFA, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi 

Familiale 

b) societati comerciale 

c) societati transport local de calatori 

d) societati transport regim TAXI 

e) magazin tip market cu autoservire 

 

 

 

185 

248 

333 

333 

618 

VIII. Taxe aferente transportului public local de persoane 

a) Taxa eliberare licentă traseu pentru transport 
public local de persoane prin curse regulate  

284 

b) Taxa redevență pentru transportul public local 
de persoane cu microbuze prin curse 
regulate, lei  traseu/lună 

62 

c) Taxa eliberare aviz de stație pentru transport 
public local de persoane prin curse regulate 
speciale - lei 

142 

d) Taxa pentru eliberarea placute cu 
nr.inmatriculare pentru carute, mopede, 
utilaje agricole, etc. care nu pot fi 
inmatriculate conform Codului Rutier - lei  

74 


