
Taxele locale speciale, la nivelul comunei Plenita, pentru anul 2014, conform 
anexei 2 la Hotarârea Consiliului Local nr. 76/2013

Nr.
Crt.

Taxe locale speciale Valoare taxă – 2014
- lei -

1 Vânzarea de produse de orice fel din vehicule şi autoturisme în piaţă 
şi care nu sunt la mese

10 lei/zi

2 Folosirea meselor şi a altor spaţii din piaţă şi târgul săptămânal 10 lei/zi
3 Vânzări bovine, bubaline, cabaline, porcine, ovine, caprine peste 6 

luni
10 lei/cap

4 Vânzări ovine, caprine sub 6 luni 5 lei/cap
5 Vânzări porci sub 6 luni 5 lei/cap
6 Vânzări de păsări 1 leu/cap
7 Vânzări pui 1 leu/cap
8 Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din 

exercitarea unor activităţi autorizate pe cont propriu pe fiecare m.l.
5 lei/m.l

9 Pentru ocuparea locului şi platourikor cu mijloace de transport cu 
tracţiune mecanică inclusiv remorci de orice fel (în târg-cereale, în 
piaţă-legume de sezon)

25 lei

10 Maşini de orice fel care achiziţionează animale, cereale, legume, 
fructe, etc.

50 lei

11 Pentru expunerea mărfurilor de orice fel pe gardul pieţei sau târgului 2 lei/m.l/zi
12 Pentru ocuparea locurilor în piaţa agroalimentară ţi târgul de 

săptămână pentru vânzarea brânzei
1 lei/kg/zi

13 Rezervare loc piaţă, târg 100 lei/sem
14 Taxă pentru valorificarea diverselor produse „second hand” 10 lei/zi
15 Ocuparea locurilor de către maşinile cu cherestea 30 lei/zi maşina mică

60 lei/zi maşina mare
16 Maşini cu butoaie 30 lei/zi
17 Închiriere cântar 5 lei/zi
18 Vânzarea de harnaşamente 20 lei/zi
19 Taxă intrare căruţe şi maşini mici fără marfă 5 lei
20 Închiriere măsură (baniţă) pentru vânzarea cerealelor 10 lei/zi
21 Valorificarea cărnii în locuri special amenajate 0,20 lei/kg
22 Taxă iluminat public 24 lei/an  de gospodărie
23 Taxă eliberare adeverinţe de orice fel 2 lei
24 Taxă eliberare certificat fiscal 3 lei
25 Taxă deplasare comisie 30 lei
26 Taxă oficiere căsătorie 100 lei
27 Taxă eliberare certificat stare civilă (naştere, căsătorie, deces) 20 lei
28 Taxă începând cu a doua eliberare 60 lei
29 Taxă intervenţie lucrări branşament şi racorduri la reţelele de apă şi 

canalizare
50 lei

30 Taxă prestări servicii transport cu tractorul la populaţie (pământ şi 
gunoi de grajd)

50 lei/transport

31 Taxă acord funcţionare SC, IF, II, etc. 20 lei
32 Taxă pentru colectarea şi transportul resturilor vegetale de la 

persoane fizice şi juridice
5 lei/mc


