
Piaţa Burdujeni  şi piaţa Iţcani                                                    

a. De către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

4

5

Art. 5 Pentru depozitarea temporară a mărfurilor (produse vrac, lădiţe, saci, butoaie) 

pe terenul din jurul meselor şi tarabelor: 2 lei/mp/zi

Art. 6 Pentru folosirea terenurilor din pieţe pentru expunerea spre vânzare de :

Tarif – 2018 lei/mp/zi

Art. 4 Pentru folosirea terenului din pieţe (fără contract) pentru vânzarea de 

produselor agroalimentare

Tarif – 2018 lei/mp/zi

Piaţa Centrală şi Piaţa George Enescu  şi Piaţa En-Gross                      

a. De către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

5

6

Piaţa Burdujeni                                                       a. De 

către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

4

5

Piaţa Iţcani                                                              a. De 

către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

1

2

Art. 3 pentru folosirea meselor din hale pentru vânzarea de produse lactate

Tarif – 2018 lei/mp/zi

Piaţa Centrală şi Piaţa George Enescu                        

a. De către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

5

6

Piaţa Burdujeni                                                       a. De 

către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

2

4

Piaţa Iţcani                                                              a. De 

către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

1

2

Art. 2 Pentru folosirea meselor şi tarabelor din pieţe (fără contract) pentru vânzarea 

produselor agroalimentare

Tarif  2018 Lei/mp/zi

Piaţa Centrală şi Piaţa George Enescu                        

a. De către producătorii particulari                                       

b. De către agenţi economici

4

5

5. aurovehicule peste 3 t cu remorcă 72

6. chirie teren ocupat de mijloace de transport 

pentru vânzare produse agricole agenţi economici 600 lei/lună

7. chirie teren ocupat de mijloace de transport 

pentru vânzare produse agricole producători cu 

atestat 480 lei/lună

2. autovehicule până la 1t cu remorcă 17

3. autovehicule între 1t şi 3 t 30

4. autovehicule peste 3t 60

Anexa 5

Art. 1 Pentru vânzarea produselor agroalimentare în pieţe 

Tarif – 2018 lei/zi

1. autovehicule până la 1t 12



f. Autovehicule peste 3t cu remorcă 7

c. Autovehicule până la 1t cu remorcă 4

d. Autovehicule între 1t şi 3t 5

e. Autovehicule peste 3t 6

Art. 11 Ocuparea unui loc public pe platformele adiacente în pieţele agroalimentare 

de către:

Tarif – 2018 lei/oră

a. Autoturisme 1

b. Autovehicule până la 1t 2

Art. 10 Pentru folosirea temporară a platourilor din târg pentru vânzarea obiectelor 

de ocazie ( Târg - Piaţa Iţcani):

Tarif – 2018 lei/mp/zi

a. De pe platou 1

b. Din şi de pe autoturisme 2

a. Produse meşteşugăreşti 6

Art. 9 Pentru folosirea meselor şi tarabelor spre vânzarea obiectelor de ocazie în 

târg:

Tarif – 2018 lei/mp/zi
Piaţa Iţcani                                                                             

a. La masă acoperită                                                      

b. La masă descoperită

2

1

c. Peşti exotici 4 lei/acvariu/zi

d. Pui de o zi 1

Art. 8 Pentru folosirea terenului din pieţe pentru vânzarea de articole de larg 

consum:

Tarif – 2018 lei/mp/zi

Art. 7 Pentru folosirea terenului din pieţe pentru vânzarea de:

Tarif – 2018 lei/bucată/zi

a. Păsări 4

b. Păsări exotice 4

a. Flori naturale                                                         -  

producătorii particulari                                                 -  

agenţi economici

5

6

b. Răsaduri 5

c. Pomi fructiferi 7


