ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 71 din 29 octombrie 2015

Taxele pentru folosirea locurilor publice din piaţa oraşului Miercurea Nirajului
începând cu data de 01.01.2016
1.

Pentru vânzarea de orice produse din vehicole sau de pe autovehicole după cum urmează

A.
căruţe ………………………………………………………….. ....2 lei /zi
B.
de pe căruţe cereale…………………………………………….......5 lei /zi
C.
autoturisme……………………………………………………....... 5 lei /zi
D.
de pe autoturism cereale………………………………………......10 lei /zi
E.
autoturism cu semiremorcă…………………………………....... . 10 lei /zi
F.
autodubă camionete până la 3,5 to…………………………......... 20 lei /zi
G.
autocamion de la 3,5 – 8 to…………………………………........ 30 lei /zi
H.
autocamion peste 8 to………………………………………......... 50 lei /zi
I.
autocamion cu remorcă………………………………………...... 60 lei /zi
J.
tractor cu remorcă……………………………………………...... .30 lei /zi
K.
tractor cu semiremorcă………………………………………........ 20 lei /zi
2. Pentru folosirea meselor de fiecare mp
a) Pentru vânzarea de produse agricole pe baza atestatului de producător 1 leu /zi
b) Pentru vânzarea de produse industriale .....................................................6 lei/zi
3. Folosirea spaţiilor libere (altele decât mese) mp……………..............3 lei/zi
4. Pentru vânzarea animalelor vii după cum urmează:
a.
bovine şi cabaline peste 1 an………………………………...... 10 lei /buc
b.
bovine şi cabaline de la 3 luni – la 1 an……………………....... 6 lei /buc
c.
sub 3 luni…………………………….......... 5 lei /buc
d.
porcine adulte peste 50 kg………………………………........... 10 lei /buc
e.
şoldan între 20-50 kg……………………………………........... 6 lei /buc
f.
purcei sub 20 kg…………………………………………............ 3 lei /buc
g.
ovine……………………………………………………….......... 5 lei /buc
h.
miei………………………………………………………............ 5lei /buc
i.
păsări adulte
găini………………………………………………..... 1,2 lei /buc
raţă………………………………………………....... 1,4 lei /buc
gâscă, curcan……………………………………........ 1,6 lei /buc
j.
păsări tineret
pui………………………………………………...... 0,12 lei /buc
boboci (raţă)……………………………………........0,14 lei /buc
boboci (gâscă, curcan)……………………….............0,16 lei /buc
5. Pentru alimentaţie publică: .......................................................... 100 lei/rulotă/zi/max 3
autorizaţii pentru piaţa oraşului Miercurea Nirajului.
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