1. Tarife practicate pt. utilizarea locurilor publice în piața D – va Nord
Denumire tarif / taxă
Rezervare de mese sector agricol, alimentar, flori, și
preț de pornire a licitației dacă este cazul
Închiriere mese sector industrial, alimentar – pentru
produse ambalate –, și preț de pornire a licitației dacă
este cazul (luna se consideră de 26 zile)
Chirie teren ocupat de tarabe și rulote / auto
proprietatea terților, și preț de pornire a licitației dacă
este cazul (luna se consideră de 26 zile)
Chirie Tarabe proprietatea DGADP Zalău, - preț de
pornire a licitației dacă este cazul (luna se consideră
de 26 zile)
Chirie suprafețe teren în fața spațiilor comerciale
(numai tarabe și rulote / auto)
Chirie spațiilor comerciale în clădiri aflate în
administrare, și preț de pornire a licitației dacă este
cazul
Taxe intrare autovehicule in afara programului de
aprovizionare (vara orele 6,00-8,00; Iarna orele
6,30-8,30)
‐ sub 1,50 to
‐ auto intre 1,50 to – 3,00 to
‐ peste 3 to
Alte taxe
‐ taxa închiriere cantar
‐ taxa depozitare materiale pe platou (boxe)
‐ taxa vânzare din auto (< 3,5 to)
Taxe utilizare temporara a locurilor publice in piețe,
târguri si oboare
‐ vânzări la mese sector agricol, alimentar, flori
‐ vânzări la mese sector industrial
‐ taxa zilnică umbrela

UM

Tarif
2018

Lei / masa / zi

1,2

Lei / masa / zi

1,50

Lei / mp / zi

1,00

Lei / mp / zi

1,00

Lei / mp / zi

1,00

Lei / mp / lună

20,00

Lei / intrare
Lei / intrare
Lei / intrare

1,00
3,00
7,50

Lei / zi
Lei / mp / zi
Lei / zi

2,00
1,00
15,00

Lei /mp / zi
Lei /mp / zi
Lei / zi

1,00
1,50
5,00

2. Tarife practicate pt. utilizarea locurilor publice în piața Astralis
Denumire tarif / taxă
Rezervare de mese sector agricol, alimentar, flori, și
preț de pornire a licitației dacă este cazul
Închiriere mese sector industrial, alimentar – pentru
produse ambalate –, și preț de pornire a licitației dacă
este cazul (luna se consideră de 26 zile)
Chirie teren ocupat de tarabe și rulote / auto
proprietatea terților, și preț de pornire a licitației dacă
este cazul (luna se consideră de 26 zile)
Chirie suprafețe teren în fața spațiilor comerciale
(numai tarabe și rulote / auto )
Chirie spații comerciale, și preț de pornire la licitație
dacă este cazul

UM

Tarif
2018

Lei / masa / zi

2,60

Lei / masa / zi

6,30

Lei / mp / zi

2,60

Lei / mp / zi

2,50

Lei / mp / lună

30,00

Taxe intrare autovehicule in afara programului de
aprovizionare (vara orele 6,00-8,00; Iarna orele 6,308,30)
‐ sub 1,50 to
‐ auto intre 1,50 to – 3,00 to
‐ peste 3,00 to
Alte taxe
‐ taxa închiriere cantar
‐ taxa vânzare din auto (< 3,5 to)
‐ taxa depozitare materiale pe platou (boxe)
Taxe utilizare temporara a locurilor publice in piețe,
târguri si oboare
‐ vânzări la mese sector agricol, alimentar, flori
‐ vânzări la mese sector industrial
‐ închiriere zilnică umbrelă

Lei / intrare
Lei / intrare
Lei / intrare

6,50
18,00
45,00

Lei / zi
Lei / zi
Lei / mp / zi

4,00
25,00
2,50

Lei / mp / zi
Lei / mp / zi
Lei / zi

2,50
3,50
7,00

3. Tarife practicate pt. utilizarea locurilor publice în Hala Agro Alimentară
Denumire tarif / taxă

UM

Tarif zilnic masă 1,35 m2 producător agricoli
masă / zi
2
Tarif zilnic masă 1,02 m producător agricoli
masă / zi
Tarif zilnic masă flori producători
masă / zi
2
Tarif zilnic masă 1,35 m comercianți produse agricole
masă / zi
2
Tarif zilnic masă 1,02 m comercianți produse agricole
masă / zi
Tarif zilnic masă flori comercianți
masă / zi
2
Tarif pornire licitație pt. rezervare masă 1,35 m producători
masă /
agricoli, la solicitări
lună
2
Tarif pornire licitație pt. rezervare masă 1,02 m producători
masă /
agricoli, la solicitări
lună
Tarif pornire licitație pt. rezervare masă flori producători
masă /
agricoli, la solicitări
lună
2
masă /
Tarif pornire licitație pt. rezervare masă 1,35 m comercianți
lună
produse agricole, la solicitări
2
masă /
Tarif pornire licitație pt. rezervare masă 1,02 m comercianți
lună
produse agricole, la solicitări
Tarif pornire licitație pt. rezervare masă flori comercianți, la
masă /
solicitări
lună
Tarif zilnic vitrină frigorifică producători
vitrină / zi
Tarif zilnic vitrină frigorifică comercianţi
vitrină / zi
Tarif de pornire la licitație vitrină frigorifică producători, la vitrină /
solicitări
lună
Tarif de pornire la licitație vitrină frigorifică comercianţi, la vitrină /
solicitări
lună
Tarif de pornire la licitaţie structuri vânzare, inclusiv de
prestări servicii, cu contorizare separată de energie electrică și mp / lună
apă
Tarif spaţiu depozitare subsol
mp / zi
Tarif de pornire la licitație spaţiu depozitare subsol, în situația
mp / luna
în care există mai multe solicitări
Tarif închiriere spații pentru amplasare mese și scaune la etaj
mp / zi
pentru mai mult de 8 mp / spațiu
Tarif închiriere ocazionala pe căi de acces, la etaj
mp / zi

Tarif
2018
8,00
6,00
8,00
10,00
7,50
10,00
125,00
92,00
250
156,00
115,00
300,00
10,00
12,00
156,00
187,00
50,00
3,20
83,20
3,20
6,00

Tarif închiriere ocazionala pe căi de acces, la parter
mp / zi
Tarif depozitare si vânzare pepeni (platforma exterioară clădirii
mp/zi
înspre CNS)
Tarif pornire la licitație spațiu depozitare si vânzare pepeni
(platforma exterioară clădirii înspre CNS), în cazul în care mp / luna
exista mai multe solicitări
Tarif închiriere ocazionala spațiu piațetă (între Activ Plaza Mall
mp / zi
și Muzeul Județean de Istorie și Arta)
Tarif pornire la licitație închiriere ocazionala spațiu piațetă
mp / luna
(între Activ Plaza Mall și Muzeul Județean de Istorie și Arta)

10,00
3,20
83,20
6,40
166,40

4. Taxe practicate pt. toalete publice

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Denumire tarif / taxă

UM

la toaleta publică de pe platou marmură
în hala agroalimentară
în piața Astralis
în piața Dumbrava Nord
în parcul pădure Brădet (din 1.mai –
15.octombrie)
la capela cimitir municipal
la parc central
la Clădirea Transilvania

lei
lei
lei
lei
lei

Taxa
2018
1,00
1,00
1,00
0,50
0,00

lei
lei
lei

0,00
0,00
0,00

5. Tarife practicate pt. prestarea serviciilor de pompe funebre
Denumire tarif / taxă
‐
‐
‐
‐
‐

UM
lei
lei
lei
lei
lei

catafalcare cu utilizarea capelei
catafalcare fara utilizarea capelei
saparea gropilor de inhumare adulti
saparea gropilor de inhumare copii
loc de inhumare zona II

Tarif
2018
200,00
115,00
150,00
63,00
150,00

6. Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parcărilor (cu plata / de reședință)
Denumire tarif / taxă
Tichete parcare
Tichete parcare
Tichete parcare
Abonament lunar
Abonament trimestrial
Abonament semestrial
Abonament anual
c/v amenda proces verbal
Pornire licitație parcări reședință
Somație (CV a 10 tichete de o ora de parcare)
Parcare cu plata prin SMS
Parcare cu plata prin SMS
Parcare cu plata prin SMS

UM

Taxa 2018

Lei / ½ ora
Lei / 1 ora
Lei / zi
Lei / luna
Lei / trim.
Lei / sem.
Lei / an
Lei
Lei / luna
Lei
Euro / 1 ora
Euro / 2 ora
Euro / o zi

1,00 cu TVA inclus
2,00 cu TVA inclus
12,00 cu TVA inclus
60,00 cu TVA inclus
160,00 cu TVA inclus
260,00 cu TVA inclus
450,00 cu TVA inclus
100,00 cu TVA inclus
12,00 cu TVA inclus
20,00 cu TVA inclus
0,40 Euro + TVA
0,80 Euro + TVA
2,40 Euro + TVA

