
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MARGHITA

                        Hotărârea nr. 11
                                                Din 31.01.2008

             - privind stabilirea taxelor locale la pieţele aflate în administrarea 
locală, precum şi a altor taxe locale pe anul 2008

Având în vedere referatul intocmit de dl.Horgos Viorel- administrator piete in 
cadrul unităţii administrativ- teritoriale 

 În temeiul prevederilor Codului fiscal care prevede posibilitatea stabilirii de 
către autorităţilor locale si a altor taxe 

 În  baza  art.  36  alin.  4  lit.  c  din  legea  215/2001,  republicată  ,  legea 
administraţiei publice locale 

 Având avizul favorabil al comisiei de buget finante
 Consiliul  Local  al  municipiului  Marghita  cu  votul  a  15  consilieri  din  15 

prezenti 

                                  Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă nivelul taxelor încasate la pieţe conform tabelului anexat.

Art. 2 Se stabilesc  următoarele taxe pe raza municipiului Marghita pe anul 
2008 :

Taxe păşune pe 2008
Animal/specie categorie de vârstă Taxe lei/mp./cap/an
Bovine si cabaline adulte 30
Tineret bovin si cabalin 1-2 ani 20
Ovine si caprine adulte 10
Tineret ovin si caprin sub 1 an 5
Porcine adulte 15
Porcine sub 1 an 5

Taxe pentru utilizarea domeniului public (comet stradal)

Nr.crt. Specificatie taxe
1 Venituri din comet stradal

-standuri in faţa unităţii
-comercializare de flori

5lei/mp./lună

5lei/mp./lună

 



ll.

III.

IV

V.

Alte  activităţi(  circ,  menajerii, 
parcuri  de  distractie,  servicii  de 
agrement , alte asemenea )

Masini  de  inghetată,  lăzi 
frigorifice, dozatoare, dulapuri 
frigorifice

Venituri din comert ocazional:
-sărbători,  festivaluri,  tirguri  si 
alte  asemenea-alimentatie 
publică(  exclusiv   terase) 
alimentar
-comert cu produse nealimentare

taxă ocupare loc public pentru:
-  prezentare  de  masini,  utilaje, 
piese, scule si alte asemenea
-  depozitarea  temporară  de 
materiale de constructii si  resturi 
demolări

1 lei/mp./zi

2 lei/mp.lună

10 lei/mp./zi

5 lei mp./zi

1 leu/mp. /zi

1 leu/mp./ zi

Taxe speciale pentru unele servicii publice:

Taxa pentru concesiuni directe aprobate conform legii 
- pentru activităţi productive: 10 lei mp. /an
- pentru gospodării si unităţi non-profit :1 leu/mp./an

           Taxă eliberare adeverinte si  copii după diferite acte:
- eliberare din arhivă – 3 lei
- eliberare in regim de urgenţă - 10 lei  

           Taxe  pentru organizare şi desfăşurarea  serviciului de stare civilă:
- folosintă sală de oficiere a căsătoriilor in zilele de sâmbătă şi 

sărbători legale – 4 lei
- eliberare duplicate certificate la cerere in caz de pierdere, furt , 

deteriorare -1 leu
- eliberare  in  regim  de  urgentă(  24  de  ore)   a  certificatelor 

duplicat in caz de pierdere, furt sau deteriorare - 10 lei 
- eliberare  formulare recunoastere copil din afara căsătoriei – 3 

lei

                Taxe pentru închirierea spaţiilor cu destinatia de organizare de 



reuniuni

Sala primăriei   - 30 lei/ oră
Sala mare - Casa de cultură – 50 lei/ oră

                Taxe pentru  servicii    cadastru 

Identificare număr topografic  20 lei/ nr.
 
Eliberare duplicate din carnetele cu titluri de proprietate -15 lei 

Furnizare de copii ale planurilor si hărtilor  - foaie de plan/hartă  30 lei
                                                                      - format A4               12 lei

Presedinte de sedintă
                                                       Vărsendan Corneliu

Contrasemnează
Secretar

                              Demeter Cornelia 


