
            R O M Â N I A            
  JUDEłUL HUNEDOARA                                                                               
     MUNICIPIUL BRAD                                      
      CONSILIUL LOCAL                                       

  
                                                         

H O T Ă R Â R E A  NR. 138/2008* 
 privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de Desfacere, 

Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃa Industrială 
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad 
prin care se propune modificarea taxelor începând cu data de 1 noiembrie 2008  pentru 
Serviciul Public de Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃa industrială .  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.,,c” şi 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1 – Se  aprobă modificarea  taxelor începând cu data de 1 noiembrie 2008, 
pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃa 
industrială, conform Anexelor nr. 1 , 2 şi  3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2 - Hotărârea Consiliului local nr. 5/2006 privind modificarea  taxelor  
pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃa 
industrială îşi pierde valabilitatea, odată cu adoptarea prezentei hotărâri.         
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale 

din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- Serviciului  Public de Desfacere, Han, PiaŃă şi Obor 

 
BRAD,  24.09.2008                 
                          
            
 PREŞEDINTE   DE ŞEDINłĂ           
 Circo Aurel Vasile                                         
                 Contrasemnează 
            SECRETAR  
                    Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru”  ,   1 consilier absent motivat  ( Leaha Ştefan)   

                                     



 
 

                                          ANEXa nr. 1 LA HOTĂRÂREA NR.138/2008 
 

TAXE PENTRU PIATA AGROALIMENTARA , HAN PIATA 

 
 

 
 1. Taxă pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau                                                 

           autovehicule, de fiecare m.p. /zi ...........................................................................      3 lei     
        2. Tarife pentru servicii specifice: 

a) închiriat cântare: lei/buc./zi................................................... ….……..       5 lei   
b) închiriat halate: lei/buc./zi....................................................................        2 lei  
c) depozitat marfă în magazii lei/mp/24 ore..............................................       2 lei  
d) depozitat marfă direct la sol, în afara spaŃiilor de sub mese…………..       3 lei 
e) taxă lunară pentru folosirea a 1,5 m/masă de către producătorii agricoli   

în hală………………………………………………………………….  100 lei 
f) taxă masă pentru vânzători ocazionali  masă/zi ( 1,50 m)…………….     5,5 lei 
g) taxă rezervare masă pentru producătorii agricoli pe perioada iernii, 

lei/lună…………………………………………………………………     30 lei 
h) taxă lunară pentru folosirea a 1,5 m/masă de către societăŃile comerciale 

care îşi desfăşoară activitatea în afara halei, lei/lună………………….      60 lei 
i) taxă masă de 1,5 m/zi pentru societăŃile comerciale care vând ocazional 

în afara halei…………………………………………………………….      3 lei 
    3. Taxă hală lactate/loc ocupat/zi..........................................................................    2,5 lei 

 4. Taxă W.C.  .......................................................................................................       1 leu 
        5. Taxă parcări auto(pentru vânzători) lei/zi: 

a) pentru autovehicule mici.....................................................................     1,5 lei 
b) pentru ARO – TV...............................................................................      2,5 lei 
c) pentru auto mari.................................................................................       3,5 lei  

6. Taxa cazare Han – lei/pat zi...........................................................................         15 lei  
7. Taxa pentru expunerea şi vânzarea direct de pe sol a mărfii expuse în hală, în 
     afara halei, inclusiv de către persoane juridice ( comercianŃi), lei/zi……….        2,5 lei   

           8. Taxe pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre:   
a) păsări, cu excepŃia puilor de o zi: lei/buc.........................................             2 lei  
b) pui de o zi: lei/10 buc .....................................................................              3 lei  
c) iepuri, hamsteri: lei/buc……………………………………………             2 lei 

9. Taxă minimă de piaŃă pentru producătorii agricoli cu produse până 
 a) la un sac: lei/sac…………………………………………………….         2 lei 
 b) peste un sac: lei/sac………………………………………………..             2,5 lei            

 
 
 
    PREŞEDINTE   DE ŞEDINłĂ           
 Circo Aurel Vasile                                         
                 Contrasemnează 
             SECRETAR  
                     Epure Agnes 
 
 
 
 
         



 
    ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.138/2008 
 

 
 

TAXE  PENTRU  PIAłA  OBOR 
 
 
 

 1. Taxă pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau                                                 
           autovehicule, de fiecare m.p. /zi ...........................................................................       2,5 lei      
        2. Tarife pentru servicii specifice: 
                a) depozitat marfă în magazii: lei/mp/24 ore...............................................          2 lei  

 b) depozitat marfă direct la sol, în afara spaŃiilor de sub mese………….            3 lei           
    3. Taxă W.C.  ...................................................................................................             1 leu 
        4. Taxă parcări auto(pentru vânzători) lei/zi: 

a) pentru autovehicule mici.................................................................           1,5 lei  
b) pentru ARO – TV...........................................................................            2,5 lei  
c) pentru auto mari.............................................................................             3,5 lei  

5. Taxa pentru expunere şi vânzare direct de pe sol în pieŃe pentru marfa 
      expusă vânzării lei/mp/zi…………………………………………………            2,5 lei  

           6. Taxe pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre:        
a) bovine, bubaline, cabaline – lei/buc. ............................................               5,5 lei   
b)  porci până la 3 luni – lei/buc. .........................................................              2,5 lei 
c    porci peste 3 luni, dar până la 6 luni - lei/buc................................               3,5 lei   
d) porcine peste 6 luni - lei/buc..........................................................               5,5 lei   
e) ovine, caprine - lei/buc..................................................................                2,5 lei   
f) miei, iezi - lei/buc.........................................................................                 5,5 lei  

7. Taxe pentru cântăritul animalelor: lei/buc................................................                 3, 5 lei  
8. Taxe pentru autovehicule care intră în piaŃă, inclusiv parcarea,lei/oră: 

a) căruŃe ..........................................................................................                  1,5 lei  
b) autoturisme..................................................................................                  1,5 lei  
c) camioane: - fără remorcă ...........................................................                   2,5 lei  

- cu remorcă ...........................................................                   4,5 lei  
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE   DE ŞEDINłĂ           
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            ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR.138/2008 
 
 
 
  
 
 

TAXE  PENTRU  PIAłA  INDUSTRIALĂ 
 
 

 
1. Taxă pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule 
      de fiecare mp/zi…………………………………………………………….       2,5 lei                                  

       2. Tarife pentru servicii specifice: 
a)depozitat marfă în magazii: lei/mp/24 ore...............................................          2 lei  
b)depozitat marfă direct la sol, în afara spaŃiilor de sub mese…………..            3 lei 

3. Taxă W.C.  ..................................................................................................              1 leu 
       4. Taxă parcări auto(pentru vânzători) lei/zi: 

a)pentru autovehicule mici...................................................................            1,5 lei  
b)pentru ARO – TV.............................................................................             2,5 lei 
c)pentru auto mari...............................................................................             3,5 lei  

5. Taxa pentru expunere şi vânzare direct de pe sol în pieŃe pentru marfa  
     expusă vânzării: lei/mp/zi…………………………………………………            1,5 lei 
6. Taxe pentru intrare în târguri în care se vând obiecte de ocazie: lei/pers….            1,5 lei      
7. Taxe pentru ocuparea locurilor cu mijloace de transport expuse la vânzare:   

a) biciclete cu motor, scutere, motociclete pentru fiecare mijloc 
de transport……………………………………………………….            3,5 lei 

b) alte mijloace de transport cu tracŃiune mecanică, fiecare mijloc  
de transport inclusiv remorci……………………………………..             16 lei 

8. Taxe pentru vehicule care intră în parcarea pieŃei: 
a) căruŃe ............................................................................................              1,5 lei  
b) autoturisme...................................................................................               1,5 lei  
c) camioane: - fără remorcă .............................................................               2,5 lei 

- cu remorcă ...............................................................               4,5 lei 
 9. Taxă lunară pe un spaŃiu de 12 mp. pentru comercializarea produselor de 
      către societăŃi comerciale………………………………………………..                55 lei 
          10. Taxă spaŃiu de 12 mp. pentru o zi de târg pentru comercializarea produselor 
      de către societăŃi comerciale…………………………………………….                16 lei 
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