
ANEXA 2.2

TAXE LOCALE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Persoanele fizice, persoanele fizice şi asociaţile familiale autorizate si/sau persoanele juridice
care desfăşoară activităţi pe domeniul public datorează o taxă zilnică, diferenţiată în raport cu
activitatea, suprafaţa ocupată, obiectul amplasat.

I. Taxe pentru ocuparea domeniului public și privat în piețe și târguri

Nr.
crt.

Modul de folosire a locurilor publice Presoane fizice
Lei/mp/zi

2020

Persoane
juridice
Lei/mp/zi
2021

1 Pentru folosirea platourilor ,meselor, tarabelor si
a altor spatii din piete, targuri si oboare

2 2

2 I. Pentru vanzarea de animale si pasari de
fiecare animal si pasare astfel:

a. bovine, bubaline, cabaline si porci peste 6
luni;

9 9

b. porcine pana la 6 luni, ovine si caprine; 5 5

c. animale mici si pasari, cu exceptia puilor
de 1 zi ;

2 2

d. pui de 1 zi . 1 1
II. Pentru comercializare carne

a. bovine,bubaline,cabaline si porci; 13 13

b. ovine si caprine
III. Pentru comercializare lactate

3 3

Lapte:
a. pana la 10 litri lapte

1 1

b. peste 10 litri lapte 16 16

Branza:
a. pana la 10 kg

2
2

b. peste 10 kg 32 32

3 Pentru ocuparea unei suprafete de teren in piete
si locuri amenajate si aprobate de consiliul local
in vederea vanzarii unor produse:

a. rezultate din exercitarea unei activitati
autorizate pe cont propriu;

6 6

b. expuse spre comercializare cu amanuntul. 3 3

4 Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii
obiectelor de ocazie

4 4

5 Campanii promotionale 3 3



II. Taxa pentru ocuparea temporara sau permanenta a unor locuri publice altele decat cele
organizate de consiliile locale pentru:

1.

2.

Nr.crt. Modul de utilizare a suprafetelor de
teren

Categoria
zonei in
care se
afla

Lei/mp/luna
2020

Lei/mp/luna
2021

1 Organizari de santier pentru diverse
constructii

A
B
C
D

5
4
3
2

5
4
3
2

2 Depozitare pe terenuri amenajate sau
neamenajate , imprejmuite sau libere

A
B
C
D

4
3
2
1

4
3
2
1

3 Pentru desfasurarea unor activitati
distractive, de agrement si sportive

A
B
C
D

5
6
4
3

5
6
4
3

Nr.crt. Lei/mp/zi
2020

Lei/mp/zi
2021

1 Comert de intampinare in fata propriilor
unitati de comercializare

5 5

2 Servicii de alimentatie publica in fata
propriilor unitati cu acelasi profil

5 5

3 Amplasarea de aparate:pop-corn, hot-dog,
vata de zahar, aparate de inghetata, tec si alte
automate de produse

5 5

4 Amplasarea rezervoarelor de gaz lichefiat
pentru alimentarea instalatiilor propri de
termoficare

0,3 0,3

5 Ocuparea domeniului public/privat cu
panouri publicitare fixe sau mobile,casete
publicitare,stopere,alte mijloace atunci cand
acestea sunt inscriptionate cu afis publicitar

1 1

6. Vanzarea de produse si prestari
servicii –comert stradal

30 30

7 Ocuparea domeniului public/privat pentru
organizarea evenimentelor cultural-
artistice ,organizare de nunti botezuri

1 2

8 Campanii promotionale 3 3



3.

*Taxa de la punctul (3) se calculeaza proporțional cu perioada ocupată fără titlu de
proprietate sau contract de închiriere/concesiune/dare în folosință.

Sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute la pct.II , următoarele
categorii:
a) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministeru lui Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite
pentru activităţi economice;
b) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţiile de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiunile cu caracter umanitar, social şi cultural;
c) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unităţile specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii.

Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei orasului Murfatlar sau prin
ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la
documentaţia existentă la compartimentul de resort.

Nr.crt. Taxa ocupare domeniului public / privat
pentru care nu există titlu de proprietate
sau contract închiriere/concesiune/dare în
folosință *

Lei/mp/zi
2020

Lei/mp/luna
2021

1 Ocuparea domeniului public/privat cu active
proprietatea privată a diverşilor agenţi
economici (unde se desfăşoară activitate
economică) pentru care nu există titlu de
proprietate sau concesiune pe teren

1 1

2 Ocuparea domeniului public/privat cu active
proprietatea privată a diverşilor agenţi
economici (unde nu se desfăşoară activitate
economică) pentru care nu există titlu de
proprietate sau concesiune pe teren

0.5 0.5

3 Taxă ocupare domeniu public/privat cu
active care au făcut obiectul unui contract cu
orasul Murfatlar aflat în procedură de
soluţionare a situaţiei juridice a terenului
unde se desfăşoară activităţi economice

1 1

4 Taxă ocupare domeniu public/privat cu
active care au făcut obiectul unui contract cu
orasul Murfatlar aflat în procedură de
soluţionare a situaţiei juridice a terenului
unde nu se desfăşoarăactivităţi economice

0.5 0.5



III. Taxa ocupare Camin Cultural situat in Siminoc pentru organizarea de evenimente.

- Pentru organizarea de nunti taxa este de 500 lei/ zi ;
- Pentru organizarea de botezuri taxa este de 300 lei/zi
- Pentru organizarea de aniversari, alte evenimente este de 200 lei/zi.
- Pentru organizarea de pomeni este de 30 lei/zi.

Sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute la pct.IV , următoarele categorii:
a) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite
pentru activităţi economice;
b) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţiile de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiunile cu caracter umanitar, social şi cultural;
c) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unităţile specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii.

Taxa se achită anticipat, la casieriile Primăriei orasului Murfatlar sau prin
ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la cererea
depusa la registratura primariei.


