
 
ALTE TAXE 

 

Nr. 

crt. Denumirea taxei Unitate de calcul 

Nivelurile 

pentru 

anul 

2011 

1 Taxa de parcare în locuri publice amenajate    

  a) parcare ocazională lei/loc/oră( zona A) 2,00 

  b) parcare ocazională lei/loc/oră( zona B) 2,00 

  c) parcare ocazională lei/loc/oră( zona C,D) 1,00 

 d) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona A) 10 

 e) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona B) 5 

 f) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona C, D) 5 

 g) parcare curentă (fără rezervare) 
lei/loc/săptămână sau fracţiune pe 
săptămână( zona A) 

30 

 h) parcare curentă (fără rezervare) 
lei/loc/săptămână sau fracţiune pe 
săptămână( zona B) 

20 

 i) parcare curentă (fără rezervare) 
lei/loc/săptămână sau fracţiune pe 
săptămână( zona C, D) 

20 

  j) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună sau fracţiune lună( zona A) 100,00 

  k) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună sau fracţiune lună( zona B) 50,00 

  l) parcare curentă (fără rezervare) 
lei/loc/lună sau fracţiune lună( zona 
C,D) 

50,00 

  m) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona A) 500,00 

  n) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona B) 300,00 

  o) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona C,D) 150,00 

  p) parcare tip riveran (la domiciliu, conform H.C.L. nr. lei/loc/an 0,00 



129/2005) 

  r) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona A) 3.000,00 

  s) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona B) 2.500,00 

  t) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona C, D) 1.500,00 

2 

Taxă pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor de 

către taximetrişti lei/lună 
75,00 

3 Pentru desfacerea de produse, comerţ lei/mp/zi 2,00 

4 Pentru ocuparea domeniului public şi privat    

  a) cu executarea lucrărilor la reţelele edilitare lei/mp/zi 3,80 

  b) garanţie pentru desfacere suprafeţe din beton/asfalt lei/mp 1.000,00 

  c) garanţie pentru desfacere suprafeţe nemodernizate lei/mp 100,00 

  d) cu depozitarea de materiale, utilaje, etc. lei/mp/zi 3,00 

  e) cu circuri şi parcuri de distracţii lei/mp/zi 0,50 

  f) pentru construcţii povizorii lei/mp/zi 1,00 

  g) pentru terasele unităţilor de alimentaţie publică lei/mp/zi (zona A) 2,00 

    lei/mp/zi (zona B) 1,50 

    lei/mp/zi (zona C,D) 0,80 

5 Pentru folosirea toaletei în parcul central lei/bilet 0,00 

6 Pentru acces cu autovehicule în zonele de agrement lei/vehicol 5,00 

7 Taxa de folosire a teleschiului din Şugaş Băi lei/cursă 3,00 

    lei/abonament/6 urcări pe abonament 10,00 

8 Taxă patinoar persoane sub 18 ani 3,00 

    persoane peste 18 ani 5,00 

9 Ocuparea domeniului public pentru organizare de şantier    

  a) pentru ocuparea trotuarelor şi a carosabilului lei/mp/lună 40,00 

  b) pentru ocuparea terenurilor virane şi spaţii verzi lei/mp/lună 32,00 



10 Taxă de ridicare maşini abandonate lei/vehicol 200,00 

11 Taxă de păstrare maşini abandonate lei/zi/vehicol 5,00 

12 

Taxă de eliberare a autovehiculelor care au fost ridicate 

din locurile unde au parcat ilegal lei/vehicol 
450,00 

13 

Taxa de acces la baza de înot/ştrandul municipal/grotă 

salină/solariu   
 

            Piscină acoperită + saună   

  a) standard I. (marţi – vineri: 7h-1330h) lei/pers/3 ore 7,00 

 

b) standard II. (marţi – vineri: 15h-2130h, sâmbătă-duminică 
12-20h) lei/pers/3 ore 

12,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari lei/pers/3 ore 7,00 

  c) preşcolari lei/pers/3 ore 5,00 

  d) curs înot (cu instructor de înot autorizat) lei/pers/3 ore 5,00 

           Ştrand    

  a) standard 1 zi (10h - 20h) 10,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari 1 zi (10h - 20h) 5,00 

  c) preşcolari 1 zi (10h - 20h) 3,00 

  d) curs înot (cu instructor de înot autorizat) 1 zi (10h - 20h) 3,00 

          Grotă salină    

  a) standard lei/pers/45 minute 10,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari, preşcolari lei/pers/45 minute 8,50 

  c) abonament standard 5*45 min/pers 40,00 

  d) abonament pentru elevi, studenţi, pensionari,preşcolari 5*45 min/pers 36,00 

  e) abonament lunar standard + 45 min fiecare zi/pers 145,00 

  f) abonament lunar elevi, studenţi, pensionari, preşcolari 45 min fiecare zi/pers 120,00 

         Solariu    



  a ) standard 3 min/pers 2,00 

14 

Taxa pentru vizitarea expoziţiilor organizate la Casa cu 

Arcade   
 

  a) standard lei/pers. 5,00 

  b) studenţi şi elevi lei/pers. 3,00 

  c) preşcolari lei/pers. 3,00 

  d) pensionari lei/pers. 3,00 

15 Taxa pentru vehicule lente     

  (1) Autocositoare lei/an 8,00 

  (2) Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) lei/an 25,00 

  (3) Autogreder sau autogreper lei/an 25,00 

  (4) Buldozer pe pneuri lei/an 34,00 

  (5) Compactor autopropulsat lei/an 34,00 

  (6) Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator lei/an 25,00 

  cu rotor pt. săpat şanţuri sau excavator pe pneuri     

  (7) Freză autoprop. pt. canale sau pt. pământ stabilizat lei/an 25,00 

  (8) Freză rutieră lei/an 34,00 

  (9) Încărcător cu o cupă pe pneuri lei/an 34,00 

  (10) Instalaţie autoprop. de sortare-concasare lei/an 25,00 

  (11) Macara cu greifer lei/an 25,00 

  (12) Macara mobilă pe pneuri lei/an 34,00 

  (13) Macara turn autopropulsată lei/an 34,00 

  (14) Maşină autoprop.    

  a) lucrări terasamente lei/an 34,00 

  b) construcţia şi întreţinerea drumurilor lei/an 34,00 

  c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri lei/an 34,00 



  d) finisarea drumurilor lei/an 34,00 

  e) forat lei/an 34,00 

  f) turnarea asfaltului lei/an 34,00 

  g) înlăturarea zăpezii lei/an 34,00 

  (15) Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pt. tăiat lemne lei/an 17,00 

  (16) Tractor pe pneuri lei/an 25,00 

  (17) Troliu autopropulsat lei/an 25,00 

  (18) Utilaj multifuncţional pt. întreţinerea drumurilor lei/an 28,00 

  (19) Vehicul pt. pompieri pt. derularea furtunului de apă lei/an 8,00 

  (20) Vehicul pt. măcinat şi compact deşeuri lei/an 37,00 

  (21) Vehicul pt. marcarea drumurilor lei/an 21,00 

  (22) Vehicul pt. tăiat şi compactat deşeuri lei/an 21,00 

  (23) Mopede până la 50 cm3 înregistrate la Primărie lei/an 10,00 

  (24) Motocvadricicle înregistrate la Primărie lei/an 30,00 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


