Anexa nr. 4 la Hotărârea Consilului Local nr. ____________________

Taxe, tarife și preţuri percepute de S.P.A.U. Baia Mare pentru serviciile prestate în piețele
agroalimentare aflate în administrarea S.P.A.U.

Tarife pentru serviciile prestate în Piata Agroalimentara Neptun nr.4
pentru anul 2022
Nr.
Crt.

DENUMIRE/ SERVICII.

TARIF- ZI

1.
Tarif utilizare masă pentru comercializare
legume fructe,produse alimentare, nealimentare
și produse apicole;
2.

10 lei/zi

Tarif utilizare vitrină frigorifică pt. produse
lactate de vacă;

8 lei/mp/zi

Tarif utilizare vitrină frigorifică pt. produse
lactate de oaie,capră;

10 lei/mp/zi

3.

4.
5.

Tarif utilizare masă comercializare fructe
pădure,castane, champinion, pleurotus;
Tarif energie electrică pt.vitrină frig. lactate zi;

6.

Tarif combină frigorifica (frigider);

7.

Tarif utilizare platou in fața pieței pt.
comercializare răsaduri,flori;
Tarif cântar electronic;

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Tarif rezervare mese pt. lunile,
nov-decembrie- ianuarie-februarie ;
Tarif spaţiu aparate de cafea plus utilităţi;

Tarif utilizare grup social;
Tarif spațiu depozitare ;
Tarif pentru închiriere scaune

10 lei/zi
1 leu/ zi/pers.

TARIF – CONTRACT LUNAR.

-producatori agricoli:
-250 lei- o persoană
-300 lei- două persoane.
-300 lei – comercianți
-producatori agricoli:
- 250 lei - o persoană
- 300 lei - două persoane,
- 300 lei- comercianți
-producatori. agricoli:
- 250 lei - o persoană
- 300 lei- două persoane
- 300 lei - comercianți
-

5 lei/zi

150 lei

5 lei/mp./zi

-

5lei/zi

-

-

-130 lei, o persoană
-160 lei, două persoane

-

160 lei

1leu/zi
1 leu/mp.
0.50 lei/ zi

-

1

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN
PIAŢA AGROALIMENTARĂ GHEORGHE BILAŞCU NR.15A
PENTRU ANUL 2022

Nr.
Crt.

DENUMIRE/

TARIF- ZI
SERVICII.

TARIF - CONTRACT
LUNAR
-producatori agricoli:
-240 lei- o persoană
-300 lei- două persoane
-240 lei – comercianți
-producatori agricoli:
- 240 lei - o persoană
- 300 lei - două persoane
- 240 lei- comercianți
-producatori. agricoli:
- 280 lei-o persoană
- 320 lei- două persoane
- 300 lei - comercianți

Tarif utilizare masă pentru comercializare
legume fructe,produse alimentare,nealimentare
și produse apicole;
Tarif utilizare vitrină frigorifică pt. produse
lactate de vacă;

8 lei/mp/zi

Tarif utilizare vitrină frigorifică pt. produse
lactate de oaie,capră;

10 lei/mp/zi

4.
5.

Tarif utilizare masă comercializare fructe
pădure,castane, champinion, pleurotus;
Tarif energie electrică pt.vitrină frig. lactate zi;

10 lei/zi
1 leu/pers.

-

6.

Tarif combină frigorifica (frigider);

5 lei/zi

150 lei

7.

Tarif utilizare platou in fața pieței pt.
comercializare răsaduri,flori;
Tarif cântar electronic;

5 lei/mp/zi.

-

5lei/zi

-

1.

2.

10 lei/zi

3.

8.
9.

10.

Tarif rezervare mese pt. lunile noiembrie decembrie
ianuarie-martie;
Tarif spaţiu aparate de cafea, plus utilităţi;

11.
12.
13.

Tarif utilizare grup social;
Tarif spațiu depozitare;
Tarif pentru închiriere scaune

-

-130 lei - o persoană
-160 lei - două persoane

-

150 lei

1leu/zi
1 leu/mp.
0.50 lei/ zi

-

2

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE
ÎN PIAŢA DE GROS OBOR STRADA MIHAI EMINESCU NR. 67
PENTRU ANUL 2022
Nr.
Crt.

DENUMIRE
SERVICII

TARIF/ZI

TARIF -CONTRACT
LUNAR

6.

Tarif utilizare masă legume fructe
Producători agricoli ;
suprafaţa 2.20/0.80 mp.;
Tarif utilizare masă legume fructe
Societăţi comerciale;
Suprafaţa 2.20/0.80 mp;
Tarif utilizare pentru vînzare :
-produse alimentare, nealimentare și apicole,
-produse de uz caznic,industriale, artizanale,
flori.brazi şi altele;
Tarif contract închiriere modul pentru vânzare engros societăţi-comerciale:
Module cu suprafaţa între 16mp – 18 mp.
Module cu suprafaţa între 19mp - 20 mp.
Module cu suprafaţa între 21 mp -26 mp.
Module cu suprafaţa între 27mp –30 mp.
Module cu suprafaţa între 31mp -34 mp;
Tarif contract închiriere modul pentru vânzare engros producători agricoli:
Module cu suprafaţa între 15mp – 16 mp.
Module cu suprafaţa între 17 mp – 18 mp.
Module cu suprafaţa între19 mp – 26 mp;
Tarif autoturism;

7.

Tarif remorcă cu prelată

15 lei/zi

8.

Tarif autoturism + remorcă;

30 lei/zi

-

9.

Tarif autoutilitară 2-3.5 tone;

35 lei/zi

-

10.

Tarif autoutilitară 6.5 tone;

40 lei/zi

-

11.

Tarif camion 3.5 tone;

35 lei/zi

-

12.

Tarif camion 7 – 7.5 tone;

40 lei/zi

-

13.

Tarif camion între 7.5 - 11 tone;

50 lei/zi

-

14.

Tarif vânzare modul fără auto;

25 lei/zi

-

15.

Tarif TIR 22 tone

16.

Tarif stivuitor societăți

5 lei/zi

120 lei/lună

17.

Tarif staționare pe perioda de noapte (taxa forfetară);

5 lei/zi

-

18.

Tarif parcare în incinta pieţei pe locurile de vânzare:
- maşini particulare, autoutilitare sau
camioane goale ale comercianţilor ;
Tarif comercializare miei pentru sărbătorile pascale;

10 lei /zi

-

4 lei/buc.

-

1.

2.

3.

4.

5.

19.

10 lei/zi

230 lei

10 lei/zi

250 lei

5 lei/mp/zi

-

-

-

25 lei/zi

500 lei
500 lei
550 lei
550 lei
500 lei
400 lei
420 lei
450 lei
-

100 lei/zi

3

20.

21.

22.

Tarif contract rezervare pentru perioada de iarnă
producători agricoli în regim en-gros:
- Ianuarie - Februarie
- Noiembrie - Decembrie;

Tarif contract rezervare pentru perioada de iarnă
societăţi comerciale:
- Ianuarie - Februarie
- Noiembrie - Decembrie;
Tarif grup social;

-

200 lei

250 lei
1 leu/zi

-

4

