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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
     CONSILIUL   LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.  269
privind noile cuantumuri ale taxelor speciale ce vor fi percepute, începând cu data de 1 ianuarie 2016 de
la cei care folosesc locurile anume destinate pentru ţinerea pieţei zilnice sau săptămânale cât şi pentru

desfăşurarea comerţului stradal autorizat pe raza UAT Orașul Ocna Mureș

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
17.12.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1742/08.12.2015 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;

Având în vedere referatul nr 18946/10.12.2015 al Serviciului Piaţa agroalimentară şi raportul
de specialitate nr.19260/15.12.2015 al Serviciului I.T.L, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (4), lit.c), alin.(6), art.45 alin.(2) și art.115 alin. (1) litera b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se noile cuantumuri ale taxelor speciale ce vor fi percepute, începând cu data de 1
ianuarie 2016 de la cei care folosesc locurile anume destinate pentru ţinerea pieţei zilnice sau
săptămânale cât şi pentru desfăşurarea comerţului stradal autorizat pe raza UAT Orașul Ocna Mureș
după cum urmează:

1.Loc ocupat de rulote ............................................................................. 5 lei/m.p./zi
2.Loc repartizat pentru activităţi comerciale (taxa forfetară).................   5 lei/m.p./zi
3.Taxă pentru închiriere cântare .............................................................  8 lei/buc./zi
4. Loc pentru tarabe (include taxa specială pentru rezervare și taxa forfetară):

ZONA Locurile numerotate
de la nr. la nr.

Taxa aplicată în anul 2015 Taxa stabilită începând
cu 01.01.2016

I. 1 - 50 128 ,00 Lei/loc./trim. 190,00 Lei/loc./trim.
II. 51 – 70 118,00 Lei/loc./trim. 180,00 Lei/loc./trim.
III. 71 - 150 108,00 Lei/loc./trim. 170,00 Lei/loc./trim.

5. Taxe forfetare:

Nr.
crt.

Identificare taxă specială Taxa aplicată în
anul 2015

Taxa stabilită începând
cu 01.01.2016

1. Hala de lactate 6,00 Lei/m.p/zi 6,00 Lei/m.p/zi, dar nu
mai puțin de 0,5 lei

2. Restul locurilor din piaţa
agroalimentară

3,00 Lei/m.p/zi 3,00 Lei/m.p/zi, dar nu
mai puțin de 0,5 lei

3. Cereale, tărâţe 0,50 Lei/Feldera 0,50 Lei/ Feldera
4. Fasole, mazăre 1,00 Leu/ Feldera 1,00 Leu/ Feldera

5. Alte asemenea (de ex. soia, linte,
etc.)

1,00 Leu/ Feldera 1,00 Leu/ Feldera
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6. Purcei până la 3 luni 1 Leu/buc. 1 Leu/buc.
7. Purcei 3 - 6 luni (sub 50 kg.) 2 Lei/buc. 2 Lei/buc.
8. Purcei 50 - 100 kg 4 Lei/buc. 4 Lei/buc.
9. Porci  100 - 200 kg 8 Lei/buc. 8 Lei/buc.
10. Porci peste 200 kg 10 Lei/buc. 10 Lei/buc.
11. Bovine 12 Lei/buc. 12 Lei/buc.
12. Viţei 4 Lei/buc. 4 Lei/buc.
13. Ovine 3 Lei/buc. 3 Lei/buc.
14. Miei 2 Lei/buc. 2 Lei/buc.
15. Caprine 3 Lei/buc. 3 Lei/buc.
16. Iezi 2 Lei/buc. 2 Lei/buc.
17. Lemne de construcţie 2,50 Lei/m.p.teren

ocupat/zi
2,50 Lei/m.p.teren
ocupat/zi

18. Brazi 5 Lei/m.p.teren
ocupat/zi

5 Lei/m.p.teren ocupat/zi

 6. (1) Rezervarea meselor în piața agroalimentară sau a vitrinelor din sectorul ”lactate” se poate face
pe perioade de un an (12 luni) sau trimestrial, cu plata unei taxe speciale stabilită astfel:
      a) pentru o masă (2 m.p.) taxa de rezervare este de 30 lei/trimestru;
      b) pentru vitrinele frigorifice din sectorul ”lactate” taxa de rezervare este de 30 lei/trimestru;

(2) Pe lângă taxe speciale cu titlu de rezervare stabilite conform literelor a) și b), titularul rezervării
are obligația achitării și a taxei forfetare zilnice stabilite prin prezenta hotărâre.
    (3) Rezervarea se poate face și pe perioade mai mici decât un trimestru, cu plata proporțională
aferentă perioadei, dar nu mai puțin de o lună.

7.  Reguli aplicabile în cazul rezervărilor:
a) dacă până la ora 9:00 a fiecărei zi locul/masa rezervată nu se ocupă de către titularul

rezervării, aceasta poate fi solicitată de alt comerciant/producător, fără posibilitatea ca titularul
rezervării să beneficieze de restituirea taxei de rezervare;

b) locul/masa rezervată nu se subînchiriază;
c) rezervarea locului/mesei nu este transmisibilă;
d) în cazul revervărilor pentru perioade de cel puțin un trimestru,

cuantumul taxei speciale de rezervare achitate rămâne nemodificat chiar dacă perioada rezervării
depășește anul calendaristic în care a început;
             e) plata taxei speciale pentru rezervarea locului/meselor se va face trimestrial, cel mai târziu
până la finele primei luni a trimestrului sau în prima lună a anului în cazul taxei de rezervare aferentă
unui an;

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu

Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul Piaţa Agroalimentară;
- Serviciul VITL.

                                                            Ocna Mureş, 17.12.2015

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
             NICOARĂ MARCELA SECRETAR ORAŞ

PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.7; ANEXE.0;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:16 .


