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          PROIECT 
     

HOTARARE 
- privind stabilirea taxelor locale de piata 

 
Consiliul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara in data de 

10.02.2021 

Având în vedere :  
 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  

 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 

  

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

 - Initiativa primarului orasului Rupea,exprimata in raportul de aprobare   

- Referatul de specialitate intocmit de Serviciul,Contabilitate,impozite si Taxe Locale 

 în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. a) lit. c) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 în temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) alin. (4) lit. a) si art. 196, art. 197, art. 200 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTARASTE: 

 

Art.1 - Se aproba taxele pentru activitatea autofinantata “PIATA”  incepand cu luna 
martie 2021 astfel :  

A Taraba comercializare produse  :  

- producatori   - 12 lei/masa/zi  

- agenti comerciali 15 lei/masa/zi  

 
B Vanzarea din corturi amplasate in piata  

 Corturi  cu dimensiunea de pana la 9 mp – 23 lei/zi  

 Corturi cu dimensiunea intre 10 mp si 25 mp – 45 lei/zi  
 Taxă expunere marfă lângă mese sau corturi achitate cu taxă  - 6 lei /mp ocupat / pe zi  

 

C. Pentru vanzarea produselor  de orice fel amplasate de comercianti se percepe o 

taxa de 8 lei /mp/zi  
D.  Ocuparea spatiului pietei de către maşini încărcate cu marfă,fara a fi permisa 

vanzarea din acestea,  6 lei/mp ocupat de autoturism/ zi 

 

E Vanzarea produselor pentru cei ce efectueaza comert ambulant (cu bucata), se 
percepe o taxa de 8 lei/zi. 
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F. . Pentru vanzarea produselor cerealiere de orice fel, acceptate doar in targul de 

animale,  se percep urmatoarele taxe: 

 
a) autoturisme fara remorca si carute    = 23 lei/zi 

b) autoturisme si tractoare cu remorca   = 45 lei/zi 

c) autovehicule cu masa totala sub 3.5 tone   = 60 lei/zi 

d) autovehicule cu masa totala de 3.5 tone si peste    = 75 lei/zi 
 

 

G  Pentru vanzarea de animale si pasari se percep urmatoarele taxe: 

a) bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 100 kg = 15 lei/buc; 
b) porcine pana la100 kg, caprine si ovine  = 8 lei/buc; 

c) animale mici pasari, taxarea se va face in functie de autovehicul folosit in acest 

scop si se regaseste la pct.F 

 
H.   Este permisa inchirierea tarabelor  in piata de legume, cu contract  si  se va 

percepe un abonament lunar de 270 lei/masa.  Se acorda o reducere de 10% pentru achitarea  

abonamentului pe un an de zile , in avans.  

 
Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea.  

 

 

 

 

INITIATOR             Vizat pentru legalitate       

 PRIMAR         Secretarul  orasului Rupea 

Ing. Opris Alexandru                jr. Ioana Madalina Roman                  
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