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R O M Â N I A                        A N E X A nr. 2 
JUDEŢUL BACĂU               la  Hotararea nr. 85   
MUNICIPIUL ONEŞTI                     din 05 noiembrie 2009   
CONSILIUL LOCAL 
 

 
L  I  S  T  A 

 

cu taxele privind folosirea locurilor publice de desfacere, pentru serviciile din 
bazar,pieţe, târguri şi oboare de către persoanele fizice şi juridice 

 
 

Nr.  
crt. 

Modul de folosire a locurilor publice din pieţe, 
târguri şi oboare 

Valoarea 
             (lei ) 

1. Pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau 
autovehicule 
 

10   lei/zi

2. Pentru ocuparea suprafeţelor din bazar, pieţe, târguri şi 
oboare de fiecare : 
 

2,5  lei/mp/zi  

3. Taxă pentru închiriere tarabe 10  lei/zi

4. Taxă pentru închiriere cântare 5  lei/zi

5. Taxă pentru închiriere vitrine frigorifice 20  lei/zi

6. Pentru vânzare de animale şi păsări, de fiecare animal 
sau pasăre, astfel: 
- bovine, cabaline şi porci peste 6 luni  
- porcine până la 6 luni, ovine şi caprine 
- păsări mature 
- pui 
-    taxă sacrificare şi comercializare miei 

                   20  lei
                     10  lei 
                      2  lei

   1 leu  
15/lei/buc

7. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de 
transport expuse spre vânzare : 
- biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, 

tricicluri, cu sau fără ataş, pentru fiecare mijloc de 
transport 

- alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică de 
fiecare mijloc de transport, inclusiv remorci de orice 
fel 

 

                 10lei/zi 

                  50 lei/zi
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8. Taxă parcare autoturisme               1,5 lei/h 

9. Taxă parcare microbuze 
 
 

                 5  lei/h 

10. Taxă folosire WC                  1  leu 

11. Comercializare flori             5  lei/mp/zi  

12. Taxă pentru depozitare în saci cartofi şi legume             1 leu/zi/sac 

13. Comercializare brazi                 5  lei/buc

14. Pentru vânzare legume-fructe , zarzavat  : 
- cantitati mai mici de 10 kg. 
- cantitati mai mari de 10 kg. 
 

                 
          2,5  lei/mp/zi
            3  lei/mp/zi  

15. Comercializare  usi,  ferestre,  covoare            3  lei/buc/zi 

16. Comercializare  canapele, fotolii, birouri            5  lei/buc/zi 

17. Comercializare  biciclete,motociclete            5  lei/buc/zi 

18. Activitati comerciale ocazionale in fata Pietei : 
    - cu ocazia Craciunului ,Anului nou , de  1 si 8 Martie 

            
            5  lei/mp/zi

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DĂNILĂ EMIL 
 
 

  Contrasemnează,  
       Secretarul Municipiului,  
       Cons. Jur. Daniel Spânu  
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