
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

H O T A R A R E 

privind  aprobarea  stabilirii taxelor forfetare percepute de administraţia pieţei şi oborului 

în anul 2010 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2009 

Având în vedere referatul nr. 10149/2009, depus de Administratia Pietei 

Agroalimentare, prin care se solicită stabilirea tarifelor în cadrul administraţiei pieţei şi 

oborului pe anul 2010. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 10150/2009 înaintat de primar şi avizat 

de comisia economica la şedinţa din data de 14.12.2009. 

 Luând în considerare prevederile art. 38. alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, şi art. 46   din legea  

nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.  

      H O T A R A S T E 

 Art.1. Se aprobă stabilirea taxelor şi  tarifelor percepute pentru Administraţia Pieţei 

pentru anul 2010, după cum urmează: 

A. Taxe şi  tarife la Administratia Pietei pentru anul 2010. 

-pentru locuri rezervate  cu contract pe amplasamentul din str. B.N.Antal - 3 lei/mp/zi 

-pentru vânzarea mărfurilor indistriale fără contract pe str. B.N.Antal       40 lei/zi 

-pentru vânzarea legumelor şi fructelor de pe mesele din incinta  pieţei  

   agroalimentare                                                                                                    2 lei/zi 

-pentru rezervarea meselor în incinta  pieţei agroalimentară   în funcţia de  amplasamentul  

mesei.                                                                                       Rândul 1        50 lei/an 

          Rândul 2             40 lei/an    

-pentru inchirierea cântarelor                           4 lei/zi/cântar 

-pentru vânzarea legumelor şi fructelor din auto             2 lei/mp/zi 

-pentru vânzarea obiectelor de ocazie                  1 leu/mp/zi 

-pentru vânzarea cerealelor din sac          0,5 lei/sac 

                                                din  auto                                                                 3 lei/mp/zi 

        B.Pentru vânzarea animalelor la oborul de animale, se percep următoarele taxe: 

-purcei                  3 lei/cap 

-porci 10- 100 kg                5 lei/cap 

-tineret bovin până la 6 luni               5 lei/cap 

-vaci până la 250 kg              10 lei/cap 

-vaci peste 250 kg              12 lei/cap 

-mânji până la 6 luni              10 lei/cap 

-cabaline până la 250 kg             15 lei/cap 

-cabaline peste 250 kg             20 lei/cap 

-ovine şi caprine                5 lei/cap 

-mijloace de transport          2 lei /mp/zi+marfa 

       C.Pentru închirierea construcţiilor  din cadrul pieţei agroalimentare, care aparţin 

Primariei oraşului Huedin                  0,10 lei/mp/zi 

 - pentru construcţii aparţinând societaţilor comerciale, din cadrul Pietei  

Agroalimentare                   0,10 lei/mp/zi 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează 

compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Huedin. 

Nr. 163/17.12.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  15 

       Votat pentru:   15 

Preşedinte de şedinţă, 

Pădurean Răzvan     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


