
         TAXE PENTRU UTILIZARE LOCURI PUBLICE
                                                                                                                                                                                                     ANEXA NR.2

Nr.
crt.

Modul de utilizare a locurilor publice
NIVELURILE INDEXATE

PENTRU ANUL 2015
A LOCURI PUBLICE DE DESFACERE Valoare lei

1.
Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului din vehicule sau 
autovehicule (lei/mp/zi)

6,00

2.
Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului pe mese, tarabe 
şi alte spaţii din pieţe, târguri şi oboare (lei/mp/zi)

6,00

3.
Pentru vânzarea de animale şi păsări de fiecare animal sau pasăre, astfel:
a) bovine, bubaline, cabaline adulte(lei/buc);

5,00

b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine(lei/buc);
2,00

c) porci peste 6 luni, tineret bovine, bubaline(sub 6 luni) (lei/buc); 3,00

d) animale mici şi păsări adulte(lei/buc); 1,00

4.
Pentru desfacerea produselor rezultate din exercitarea unei activităţi 
autorizate pe cont propriu(lei/mp/zi);

6,00

5. Pentru desfacerea obiectelor de ocazie(lei/mp/zi) 6,00

6.

Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport expuse 
spre vânzare :
 a) biciclete cu sau fără motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete cu
sau fără ataş; (lei/buc)

3,00

 b) alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică inclusiv remorcă de 
orice tip. (lei/buc)

12,00

7. Pentru depozitarea produselor(lei/mp/zi) 3,00
8. Pentru închirierea cântarelor(lei/buc) 5,00
B. ALTE LOCURI PUBLICE



1. Pentru utilizarea platformelor în vederea expunerii de autovehicule 12,00

2.

Pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent 
locuri publice altele decât cele de la pct.1-7 din prezenta anexă cum 
urmează (lei/mp/zi) :
 a) pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse ;

6,00

b) pentru depozitarea diverselor bunuri şi/sau materiale (lei/mp/zi); 3,00

 c) pentru confecţionarea de produse sau realizarea unor lucrări 
(lei/mp/zi);

3,00

d) pentru terase sezoniere (lei/mp/zi) ; 0,50

 e) pentru organizarea de spectacole (lei/mp/zi). 1,00

3. Construcţii provizorii (lei/mp/zi)
0,50

                          

C. Tarife pentru bazinul olimpic din municipiul Alba iulia

1. Intrare bazin pentru copii, elevi, studenti la zi,pensionari,someri-5lei/sedinta de 2 ore
2. Intrare bazin pentru adulti-12 lei/sedinta de 2 ore
3. Intrare sauna pentru elevi, studenti la zi, pensionari,someri-5lei/15 minute
4. Intrare sauna pentru adulti-10 lei/15 minute
5. Abonament intrare bazin pentru copii,elevi,studenti la zi,pensionari,someri(durata unei sedinte fiind de 2 ore):

pentru 10 sedinte: 42 lei (85%)
pentru 20 sedinte: 75 lei (75%)
pentru 30 sedinte: 105 lei d(70%)

6. Abonament intrare bazin pentru adulti(durata unei sedinte fiind de 2 ore):
pentru 10 sedinte: 100 lei



pentru 20 sedinte: 180 lei
pentru 30 sedinte: 250 lei

 7. Abonament sauna elevi, studenti la zi,pensionari,someri (durata unei sedinte fiind de 15 minute):
pentru 10 sedinte: 40 lei
pentru 20 sedinte: 75 lei
pentru 30 sedinte: 100 lei

 8. Abonament sauna adulti (durata sedinta 15 minute)
pentru 10 sedinte: 80 lei
pentru 20 sedinte: 150 lei
pentru 30 sedinte: 200 lei

 9.  Tarif inchiriere  culoar bazin program initiere (maxim 15 persoane): 80 lei ora
10. Tarif inchiriere locatia cafea (pret pornire licitatie): 8 lei/mp/luna
11. Tarif inchiriere cabinet masaj (pret pornire licitatie): 6 lei/mp/luna
12. Tarif inchiriere spatii antrenori, arbitri: 2 lei/mp/luna
13. Tarif inchiriere magazie: 1leu/mp/luna
14. Elevii de la CSS Alba-Iulia-specialitatea inot-au gratuitate cu tabel nominal semnat de conducerea clubului pentru fiecare clasa. 

Alba Iulia, 19 decembrie 2014 

Președintele ședinței, Contrasemnează, 
Consilier Secretar

Onețiu Maria Cornelia Jeler Marcel 


