
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: stabilirea taxelor locale speciale la pieţele agroalimentare,  
târg săptămânal şi cimitire pentru anul 2014 

 în oraşul Balş 
Având în vedere : 

- Referatul numărul 11472/13.12.2013 al Serviciului Administrarea Pieţelor din 
cadrul Primăriei oraşului Balş; 

- prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile, 

- Raportul nr. 272/18.12.2013 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, 
servicii şi comerţ, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) în coroborare cu alin. (4) lit. c) şi art. 45 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE:   

 

Art. 1. Se aprobă taxele speciale la pieţele agroalimentare, târg săptămânal şi cimitire 
pentru anul 2014, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice 
din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Administrarea Pieţelor pentru ducere la 
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 Tucan Dumitru 
 

                                                                Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                 SECRETAR 
                                                                                              Jr. Dinu Constantin   
Balş, 23.12.2013 
Nr. 139 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
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                                                                         Anexa nr.1 la HCL nr. 139/23.12.2013 
 
 

TAXE SPECIALE  
pentru anul 2014 

 
1. Pieţe agroalimentare şi târg săptămânal 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Cuantum 
- lei -  

1. Taxa pentru folosirea meselor şi tarabelor din incinta pieţelor 7,5 lei/mp/zi 
2. Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor 

rezultate din exercitarea unor activităţi autorizate şi producători 
particulari pe cont propriu 

6,5 lei/mp/zi 

3. Taxa pentru vânzarea de păsări şi animale mici în incinta pieţelor 
agroalimentare 
Sau 
Pui de toate categoriile 
Păsări mici (găini, raţe) 
Păsări mari (curci, gâşte) 
Iepuri de casă 
Ovine şi caprine 
Pentru societăţi comerciale care au ca obiect de activitate 
vânzarea de păsări şi pui 

10,5 lei/mp/zi 
 
 

10,5 lei/mp/zi 
1 leu/buc 

1,5 leu/buc 
1 leu/buc 
6 leu/buc 

10,5 lei/mp/zi 

4. Taxa pentru vânzarea din vehicule şi autovehicule  6 lei/mp/zi 
5. Taxa pentru colete 1 leu/mp/zi 
6. Taxa pentru comercializarea produselor lactate cu asigurarea 

cântarului 
Sau 

- Lapte 
- Brânză – recipient mare (găleată) 10-12 l 
                  - recipient mic (găleată) 5-7 l 
         - 1 kg brânză 

 

10,5 lei/mp/zi 
 
 

0,1/l/zi 
4 lei/zi 
2 lei/zi 

0,4 lei/kg 

7. Taxă comercializare mici 3 lei/mp/zi 
8. Taxă închiriere cântare 

- închiriere cântare 
- închiriere greutăţi 

8 lei/zi 
7 lei/buc/zi 
1 leu/set/zi 

9. Taxa pentru vânzarea de animale în târgul de săptămână  
Sau 
             - purcei până la 6 săptămâni (6-20 kg) 
             - purcei (20-40 kg) 
             - purcei (40-80 kg) 
             - porci peste 80 kg 

10,5 lei/mp/zi 
 

3 lei/buc 
4 lei/buc 
7 lei/buc 

10,5 lei/buc 
10. Taxa pentru comercializarea materialelor de construcţii, 

obiectelor din lemn (butoaie, mobilier, tocărie) 
4 lei/mp/zi 

11. Taxă parcare auto 0,5 lei/oră 
12. Taxă pentru vânzare de cereale  



- sac (40-50 kg) 
- 1000 kg 
- taxă închiriere baniţe 

0,8 lei/buc 
18 lei/tonă 
7 lei/buc 

13. Taxă rezervare mese în piaţa agroalimentară pentru zilele de 
sâmbătă şi duminică cu 20% reducere pt cei care plătesc în trim. I 
al anului în curs 
Sau 

- trim. I 
- trim. II 
- trim. III 
- trim. IV 

450 lei/an 
360 lei/an 

 
 

75 lei 
150 lei 
150 lei 
75 lei 

14. Taxa pentru închirierea prin licitaţie publică a clădirilor, 
terenurilor sau meselor din pieţele alimentare şi din târgul de 
săptămână: 

- taxa de participare la licitaţie 
- taxa de garanţie pentru participare la licitaţie 

Pentru închirierea meselor prin licitaţie, taxa se reduce cu       40 
%. 

 
 
 

35 lei 
80 lei 

 
2. Cimitirul Monescu – anul 2014 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Cuantum - lei 

1 Concesionare loc de veci pe o perioadă de 49 de ani 350 lei 
2 Concesionare loc de veci pe o perioadă de 25 de ani 250 lei 
3 Concesionare loc de veci pe o perioadă de 15 ani 120 lei 
4 Concesionare loc de veci pe o perioadă de 7 ani 95 lei 
5 Concesionare nişe pe o perioadă de 49 de ani 65 lei 
6 Prelungire concesiune loc de veci pe o perioadă de 49 de ani 160 lei 
7 Prelungire concesiune loc de veci pe o perioadă de 25 de ani 95 lei 
8 Prelungire concesiune loc de veci pe o perioadă de 15 de ani 75 lei 
9 Taxă întreţinere cimitir 1 leu/mp 
10 Întocmire adeverinţă de deshumare, autorizaţie de construire, acte 

de concesiune etc. 
12 lei 

11 Taxă autorizaţie construire 1 % din 
valoarea 

construcţiei 
12 Închiriere unelte 1 leu/oră 
13 Închiriere roabă 1 leu/oră 
14 Închiriere bârne şi frânghii 4 lei/oră 
15 Taxă acces auto în cimitir 7 lei 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 TUCAN DUMITRU 

 


