
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 314 /2021
Privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public

Administraţia Pieţelor pentru anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Analizând Referatul de aprobare nr.314/15.11.2021 întocmit de Primarul Municipiului

Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob - Ridzi, prin care se propune aprobarea taxelor percepute
de Serviciul Public Administraţia Pieţelor, pentru anul 2022;

Văzând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;

Luând în considerare prevederile art.15 din H.G. 348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările ulterioare, ale
HCL 144/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
Public Administraţia Pieţelor, art. 484* din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, precum şi ale art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu
modificările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,b”, alin.4, lit.,,c”, art.139, alin.3,
lit.,,c”, art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Pentru desfacerea produselor agroalimentare și industriale din cadrul Pieței
Centrale Petroșani, Piața Dacia, Micropiață, târguri ocazionale și în Piața mixtă din incinta
stadionului Petre Libardi, taxele pentru anul 2022 sunt după cum urmează:

1) Pentru desfacerea de produse alimentare și nealimentare din autovehicule:
- 25 lei/zi pentru autovehicule cu greutatea de până la 3,5 t sau contract de închiriere -
450lei/lună
- 30 lei/zi pentru autovehicule cu greutatea de peste 3,5 t sau contract de închiriere - 600

lei/lună
2) Taxă pentru târguri ocazionale:

- 50 lei/zi pentru rulotă de până la 10 mp sau contract de închiriere pentru o perioadă
de minim 30 zile -750 lei/lună.

-75 lei/zi pentru rulotă mai mare de 10 mp sau contract de închiriere pentru o perioadă
de minim 30 zile -1125 lei/lună.

-50 lei/zi pentru căsuţe sau contract de închiriere pentru o perioadă de minim 30 de zile
-750 lei/lună.

-5 lei/mp/zi pentru suprafețe de teren în cadrul târgului (terase,corturi,agrement) sau 2,5
lei/mp/zi pentru o perioadă de minim 30 de zile.



ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

3) Taxă pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din
exercitarea unei activități pe cont propriu,produse agroalimentare

a) în boxele libere de la parterul halei din Piața Centrală - 25 lei/zi/boxă;
b) producătorii și asociațiile de producători care comercializează produse agroalimentare

pe mesele din Piaţa Centrală;
- taxă forfetară -13 lei/masă/zi pentru mesele de 1,5 m (mese plastic) sau contract

de închiriere 390 lei/masă/lună pentru o perioadă de minim 30 de zile ;
-taxă forfetară -15 lei/masă/zi pentru mesele de 2 m/(mese:metal/beton) sau

contract de închiriere 450 lei/masă /lună pentru o perioadă de minim 30 de zile;
c) agenții economici care comercializează produse agroalimentare pe mesele din Piața
Centrală contract de închiriere mese:

- 390 lei/masă/lună pentru mesele de 1,5m (mese plastic);
- 450 lei /masă/lună pentru mesele de 2 m (mese: metal/beton);

d) în perioada sărbatorilor pascale pentru comercianții care dețin contracte de închiriere
și rezervare în Piața Centrală (hală), se suspendă plata pentru mesele care sunt scoase
pentru amenajarea sectorului comercializării mieilor;

e) taxă produse second-hand Piața Centrală – 15 lei/masă/zi sau contract de închiriere
150 lei/lună;

f) taxă rezervare masă Piața Centrală pentru producători și asociațiile de producători
care comercializează produse agroalimentare - 130 lei/lună/masă;

g) agenții economici din sectorul industrial (zona ţarc) contract de închiriere -150 de lei
/masă/lună;

h) pentru produse de sezon care se vând în afara Pieței Centrale sau alte locații (pepeni,
varză, etc.) - 2,5 lei/m²/zi cu contract de închiriere;

i ) taxă suprafață teren în incinta Pieței Centrale - 2,5 lei/mp./zi, cu contract de închiriere
j) taxă pentru închirierea chioșcurilor demontabile din lemn - 450 lei/luna sau 20 lei/zi

pentru perioadă mai mică de 30 de zile care sunt solicitate în afara perimetrului piețelor;
k) taxă pentru închiriere chioșcuri mezanin în hala Pieței Centrale - 20 lei/mp/lună, preț

minim de pornire prin negociere directă sau licitație publică cu strigare;
l) taxă forfetară 10 lei /zi pentru chioscurile aflate la mezaninul halei Pieței Centrale ;

4) Taxă suprafața teren:
-5 lei mp/zi pentru comercianții care comercializează ocazional produse

agroalimentare, industriale și produse de sezon ( flori, brazi și pomi fructiferi) ;
- 8 lei/mp/zi pentru dozatoare, cu contract de închiriere;

5) Taxă pentru închiriere cântare: 13 lei/buc/zi;

6) Taxă -WC: -1 leu/intrare

7) Taxă abatorizare și cârlig ( miei)
- 20 lei/miel

8) Taxă pentru folosirea abatorului de capacitate mică:
- 15 lei/cap de animal

9) Taxa parcare Piata Centrală Petrosani - 2 lei/oră
10) Taxă pentru spaţii publicitare:

-pentru o perioadă de până la 30 de zile se taxează cu 1 leu/mp/zi;
-pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se închiriază cu un preț de 0,5 lei/mp/zi;
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ART 2. Taxe pentru Piața Dacia
- taxă/masă – 10 lei/masă/zi pentru producători și asociațiile de producători care

desfac produse agroalimentare sau contract închiriere mese - 250 lei/masă/lună
- contract închiriere mese - 250 lei/masă/lună pentru agenţi economici care desfac

produse agroalimentare
-taxă rezervare masă – 70 lei/masă/lună, pentru producători, asociațiile de

producători, care desfac produse agroalimentare;
- taxă suprafață teren în incinta Pieței Dacia -1,5 lei/mp/zi, cu contract de închiriere

ART 3.Taxe pentru Micropiață
- taxă închiriere spațiu micropiață -15 lei/mp/lună, preț minim de pornire pentru

licitație publică cu strigare;
-taxă/masă -10 lei/masă/zi pentru producători și asociațiile de producători care

desfac produse agroalimentare sau contract închiriere mese -100 lei/lună/masă
-contract închiriere mese -100 lei/masă/lună pentru agenţii economici care desfac

produse agroalimentare;
-taxă rezervare masă-30 lei/masă/lună, producători, asociațiile de producători

care desfac produse agroalimentare;
- taxă suprafață teren în incinta Micropiață -1,5 lei/mp/zi, cu contract de închiriere.

ART 4. Taxe produse industriale și second hand ce fac obiectul comerțului, în Piața
mixtă săptămânală din incinta stadionului Petre Libardi, sunt :

Taxă desfacere produse noi :
- taxă 20 lei / parcela ( 9 mp)/zi pentru produse industriale și agroalimentare;
Taxă vânzare produse second hand :
- taxă 5 lei / parcela ( 5 mp)/zi

Taxă intrare persoane incintă stadion (clienți) -2 lei/pers/zi;

ART 5.
Taxă eliberare adeverinte -5 lei

ART.6.
Terasele aferente chioșcurilor pentru comercializarea micilor se închiriază la prețul

de 10 lei/mp/lună
Art. 7. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. Nr.236/2020.
Art. 8. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul și în

condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Art. 9. Prezenta Hotărâre se va face publică în presă şi prin afişare, se va comunica
Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi se va transmite
instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani,15.11.2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
DELIA VELICI

INIŢIATOR,
PRIMAR : FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI


