
ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS 

Consiliul Local orăşenesc Chişineu - Criş 
Având în vedere : 

- Iniţiativa primarului dl.Burdan Gheorghe 
- Referatul d-lui Petraş Simion, administrator piaţă 
- Prevederile art. 36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001,privind administraţia 

publică locală, republicată 
- Avizul comisiei buget finanţe a Consiliului Local 
- 12 voturi din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă 

în temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.unic - Se aprobă taxa de piaţă pe anul 2012, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Red./dact 
S.M./S.M 
Ex.5 

Chişineu - Criş str.înfrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098;Fax 257-
350059 e-mail : primanachcris@yahoo.com 

H O T Ă R Â R E A Nr.16 
Din 15.februarie.2012 

Privind aprobarea taxelor de piaţă pe anul 2012. 

mailto:primanachcris@yahoo.com
http://15.februarie.2012


Anexă la Hotărârea nr. 16/ 15.02.2012 

I. Pentru intrarea în piaţă în vederea vânzării 
produselor din autovehicule : 
a) Căruţe 
b) Autoturisme cu remorci,tractoare 

2. Pentru folosirea platourilor 
şi a meselor 

3. Pentru vânzarea de păsări,animale 
a) Bovine peste 6 luni 
b) Bovine sub 6 luni 
c) Cabaline peste 6 luni 
d) Cabaline sub 6 luni 
e) Purcei pana la 8 săptămâni 
0 purcei 2-6 luni 
g) porci peste 6 luni 
h) Pui de o zi (boboci) 
I) Găini 
m) Raţe 
0) Gâşte 
p) curci 
r) iepuri de casă 

4.Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării 
produselor rezultate din activităţi autorizate pe cont propriu 
(produse textile, încălţăminte, produse artizanale, produse 
electrocasnice, produse alimentare) 
5. pentru ocuparea locurilor necesare vânzării mărfurilor de 
sezon în piaţă sau pe domeniul public 
a)răsaduri, seminţe, flori 
b) pepeni 
c)brazi de crăciun 
6.Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării mijloacelor 
de transport: 

- biciclete cu motor, motociclete 
- motociclete, mopede 
- biciclete 
- alte mijloace de transport 
7. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor 
agricole (grâu, porumb, floarea soarelui, orz, ovăz) 
8. închiriat cântare 
9. Probă priză 
10.Pentru folosirea galantarelor(lactate)în hală 
I I . Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor 
Rezultate din exercitarea unor acţiuni efectuate în timpul pieţei 
De către persoane autorizate pe cont propriu (vânzători ambulanţi) 
a)vânzări miitei, grătare, minuturi 
b)vânzări langoşi 
c) produse fast food 

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

20 lei/cap 
15 lei/cap 
20 lei/cap 
10 lei/cap 
1,5 lei/cap 

3 lei/cap 
4 lei/cap 

0,3 lei/buc 
1 leu /buc 
2 lei / buc 
3 lei / buc 

3 lei/ buc 
2 leu / buc 

8 lei/mp/zi 

6 lei/mp/zi 
10 lei/mp/zi 
15 lei/mp/zi 

6 lei/buc/zi 
6 lei/buc/zi 
6 lei/buc/zi 
6 lei/buc/zi 

1 leu/sac/zi 
6 lei/buc/zi 

2 lei/zi 
6 lei/gal/zi 

30 lei/loc/zi 
22 lei/loc/zi 
22 lei/loc/zi 



12. Taxa intrare piaţă cu material lemons cu autocamioane 
13. Taxa pentru depozitarea materialului lemons în piaţă 
sau pe domeniul public 
l4.Taxă pentru autocamionae cu diferite produse destinate 
Comercializării în piaţă sau pe domeniul public 
Altele decât material lemnos (tărâţă, sare brută, var etc) 
15. Taxa pentru autovehicule cu lemn de foc în piaţă sau 
pe domeniul public 

Piaţa zilnică agroa li meritară 

35 lei/zi 

15 lei/mp/lună 

30 lei/loc/zi 

6 lei/ms/zi 

16. a)Taxă închirieri locuri pentru vânzători autorizaţi, 
metru pătrat 

b) comercianţilor deţinători de Certificat de Producător 
17. Taxa pentru vânzarea de haine şi încălţăminte second hand 
în piaţă sau pe domeniul public 
- închirierea locurilor din zona second hand în piaţă, pe domeniul 
Public, pe jos, pe mese, sau mese improvizate 
18. închirierea locurilor la mesele din piaţa agroalimentară 

a) închirierea galantarelor 
b) închirierea meselor unde se vând legume-fructe 
c) închirierea meselor pentru vânzări autorizate 
d)închirierea unui loc pentru autoturisme, pentru 

vânzări autorizate (loc 3 mlX6) 
e)închirierea unui loc pentru vânzări autorizate 

în zona III 
MENŢIUNI: 

- Pentru cei care vor închiria locurile mai sus menţionate pe o perioadă 
trimestre) taxa zilnică de piaţă va fi redusă la jumătate. 

- Pentru cei care vor închiria locurile respective pe o perioadă de 1 an de zile, taxa zilnică de 
piaţă va fi anulată. 

100 lei/ml/trim 
50 lei/trim/ml 

3 lei/ml/zi 

30 lei/ml/trim 

50 lei/trim/gal 
35 lei/trim/ml 
45 lei/mp/trim 

120 lei/trim 

100 lei/trim 

de 6 luni (adică 2 
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