
                              ROMÂNIA                                                                               ANEXA Nr.2 

                       JUDEŢUL BRĂILA                                                               la  H.C.L.Nr.100/2012                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA  

                                                                                                 

                                                

                                                                                                                                                  

TAXELE LOCALE SPECIALE 

aplicabile de la 01.01.2013 
 

 

Art.1.-Pentru utilizarea locurilor publice se  datorează următoarele taxe:……………………lei/zi 

1.Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi a altor spaţii din pieţe, 

târguri şi oboare, de fiecare m.p. ocupat ……………………………………………………….1                                                                                                 

2. Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:  

a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni………………………………………………5  

b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine………………………………………………………3 

c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1 zi, de fiecare………………………………...1 

d) pui de 1 zi, de fiecare pui……………………………………………………………………..0,2 

3. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din  

exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu, de fiecare m.p………………………….  1  

4. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie, de  

fiecare m.p. ocupat………………………………………………………………………………5 

5. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport, parcate 

ocazional sau permanent, ori expuse spre vânzare:  

a) biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete, cu sau  

fără ataş, pentru fiecare mijloc de transport……………………………………………………..5  

b) mijloace de transport cu tracţiune mecanică, de fiecare mijloc de  

transport, inclusiv remorci de orice fel………………………………………………………...10  

c) mijloace de transport cu tracţiune animală, de fiecare mijloc………………………………..5  

6. Intrarea în târguri, pieţe şi oboare, de fiecare persoană… ..………………………………… 0,5 

Art.2.-Taxele prevăzute la art.1 se încasează de către administratorul pieţelor, târgurilor şi 

oboarelor sau de către împuterniciţii primarului.  

Art.3.-Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice, altele 

decât cele din pieţe, târguri şi oboare prevăzute la art.1, precum şi suprafeţele din faţa 

magazinelor, atelierelor de prestări servicii, chioşcurilor, după caz, datorează următoarele 

taxe:……………………………………..…………………………………………….lei m.p./lună  

a) pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse………………………………..10  

b) pentru depozitarea de diverse materiale……………………………………………………..1  

c) pentru confecţionarea de produse……………………………………………………………5 

Art.4.Taxele prevăzute la art.1 şi 3 se datorează şi în cazul desfacerii ambulante a produselor.  

Art.5.Persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar locurile publice din pieţe, târguri şi 

oboare, pot încheia contracte de rezervare a acestor locuri pe o perioadă de cel mult un an, cu 

plata unei taxe de 6 lei m.p./an pentru persoanele fizice, respectiv de 8 lei m.p./an pentru 

persoanele juridice.  

Art.6. Taxele pentru utilizarea locurilor publice nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din 

faţa locuinţei sau a sediului pentru reparaţia clădirii sau aprovizionarea cu combustibili sau alte 

materiale  necesare gospodăriilor sau agenţilor economici pe o perioadă de maximum 48 de ore.  

Art.7.-(1) Pentru ocuparea locurilor publice cu garaje, taxă minimă de pornire a licitaţiei este de 

1 leu m.p./lună. 

(2) Pentru parcarea ocazională a vehiculelor ....................................................... 1 leu /oră/vehicul  

(3) ) Pentru parcarea curentă a vehiculelor ...........................................................2 lei /oră/vehicul 

Art.8.-Taxe pentru locurile de veci  

a)- zona 1……………………………………………………………………….. 200 lei /loc dublu  

b)- zona 2…………………………………………………………...……………150 lei /loc dublu  

c)- zona 3………………………………………………………………………...100 lei /loc dublu  

 



Art.9.-Taxe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane  

a)-pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare…………………………………………30 lei   

b)-pentru eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva primăriei………………..5 lei   

c)-pentru efectuarea măsurătorilor la terenurile din intravilan………………………………15 lei   

d)-pentru efectuarea măsurătorilor la terenurile din extravilan……………………………...40 lei   

Nota: taxele de la lit.c) şi d) nu se percep când solicitantul asigură mijloc de transport.  

e)-pentru înregistrarea contractelor de arendă………………………………………5 lei /contract  

 Art.10.-Taxe de închiriere a sălilor casei de cultură şi căminelor culturale în vederea organizării 

de şedinţe, simpozioane, expoziţii, conferinţe, nunţi, spectacole, etc., precum şi a apartamentului 

din domeniul public administrat de consiliul local:  

a)- Casa de cultură ……………….100 lei/oră, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de  

încălzire, respectiv………………..200 lei/oră, în perioada funcţionării sistemului de încălzire;  

b)- Cămine culturale……………...200 lei/oră, pentru oraşul Ianca, respectiv 30 lei/oră, pentru  

satele componente;  

c)- Apartamentul oficial ………100 lei/ 24 ore, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de 

încălzire, respectiv..……………200 lei/24 ore, în perioada funcţionării sistemului de încălzire.  

Art.11.-(1) Preţurile biletelor pe mijloacele de transport în comun de călători, pentru alte 

persoane decât elevii: 

a)- între 0-5 km, inclusiv pentru satele Plopu şi Perişoru……………….1 leu/persoană/călătorie; 

b)- între 5,1-10 km, respectiv pentru satele Oprişeneşti şi Berleşti……..1,5 lei/persoană/călătorie; 

c)- între 10,1-15 km, respectiv pentru satul Tîrlele Filiu………………..2 lei/persoană/călătorie; 

(2) Pensionarii şi şomerii cu pensia/ajutorul de şomaj sub 400 lei,  precum şi beneficiarii 

ajutorului social, circulă gratuit pe mijloacele de transport în comun ale primăriei, sub condiţia 

obţinerii abonamentului anual, cu viza trimestrială a primarului.  

Art.12.- Taxe pentru utilaje aducătoare de venit: plug , disc, semănătoare, combinator, cultivator, 

remorcă….0,3 lei/zi utilaj, pentru perioada 01.04.-30.06. şi 01.09.-30.11.a fiecărui an. Termenele 

scadente de  plată sunt 30.06. şi 30.11 a fiecărui an. 

Art.13.- Taxele minime pentru închirierea utilajelor sau mijloacelor de transport:             

            a)- autogreder………………..120 lei/oră;       b)- buldozer…………….…….150 lei/oră; 

            c)- buldoexcavator..…………...80 lei/oră;      d)- wolă……………………….150 lei/oră; 

            e)- tractor cu tocător……….….80 lei/ha;        f)- autobuz…………..……….......5 lei/km; 

            g)- microbuz……………………2,5 lei/km; 

Art.14.- Taxele speciale pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal şi a bazinului de înot din 

cadrul Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru: 

            a)-80 lei/oră pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de 

nocturnă; 

            b)-50 lei/oră pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de 

nocturnă; 

Pentru copii şi elevi se percepe ½ din taxele prevăzute la lit.a) şi b). 

            c)- 4 lei/zi pentru  utilizarea bazinului de înot de către copiii şi elevii cu vârsta de până la 

16 ani; 
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