
  

 

 Tarife percepute de SC PIEŢE REŞIŢA SRL, pentru.2017 

 

 

Denumire TAXA 

 

Valoare  Taxa 

Taxă rezervare masa în Pieţele Reşiţa Sud şi Nord: 

- producători 

- agenţi  economici  

 

     Taxă rezervare masa / 1 mp, in Piaţa de Vechituri 

și Piața Auto de pe Aleea Gugu: 

 

 

 

100 lei / lună +TVA 

110 lei / lună + TVA 

 

 

25 LEI / luna+TVA 

Taxă rezervare spaţiu 

pentru produse vrac 

50 lei / mp / lună+TVA 

Taxă zilnică masă 

legume – fructe Pieţele Reşiţa Sud şi Nord 

 

Taxă zilnică masă 

legume – fructe platou Piața Resita Sud 

7 lei / rezervată 

15 lei / nerezervată 

 

9 lei/ rezervata 

20 lei / nerezervata 

Taxă zilnică Sector comercializare produse 

 Lactate/ mp 

15 lei /mp rezervat 

23 lei / mp  nerezervat 

Taxă participare licitaţie 

Treapta licitatie 10% din valoarea de plecare 

20 lei 

Taxă  închiriere cântar  

 

5 lei /zi 

Taxă WC 1,50 lei 

Abonament WC  10 lei / l una / persoana 

Taxă parcare acoperită Reşiţa Sud 75 lei/ lună/ loc 

Taxă spaţiu suplimentar la masa 

 

5 lei / mp / zi 

Taxă  zilnica produse vrac ( 9 mp) 30 lei / zi/ cu rezervare 

60 lei /zi/ fara rezervare 

Taxă spaţiu pentru vânzătorii  ambulanţi / mp 

Taxa masa nerezervata platou 

20 lei / zi /mp 

20 lei /zi / masa 

Taxă sacrificare miei 

Taxa comercializare miei 

20 lei / buc 

10 lei / buc miel taiat 

Taxa bus en gros 

 

40 lei / bus / zi 

Taxă vânzare păsări vii 2 lei/ buc 

Chirii spaţii / teren intravilan 

 

40 lei   / mp / lună/ spaţiu +TVA 

      50 lei  / mp / lună /chioşc + TVA 

      30 lei  / mp / lună/ terasă +  TVA 

      30 lei / mp  /luna/ magazie +TVA 

2 lei / mp / luna / teren intravilan +TVA 

240 lei / casuta /luna+TVA 

150 lei/ casuta/eveniment+TVA(1 zi) 



600 lei / casuta/eveniment+TVA( 2-10 zile) 

1500 lei / casuta/eveniment+TVA( mai mult de 

10 zile) 

2,3 euro/mp/+TVA( Corp B- Hala Centrala 

Resita, pentru inchirierea intregii suprafete ) 

 

Taxă  publicitară 10/mp/lună +TVA 

Taxă  intrare la Piata de Vechituri si Piata Auto de pe 

Aleea Gugu 

1 leu/ persoană 

Taxă  chirie /teren/terasa, in incinta Pietei de 

Vechituri si Pietei Auto de pe Aleea Gugu 

20 lei /mp/ lună + TVA 

Taxă chirie/ chioşc in incinta Pietei de Vechituri si 

Pietei Auto de pe Aleea Gugu 

20 lei /mp/ lună + TVA 

Taxă  masă rezervată /1 mp rezervat, in incinta Pietei 

de Vechituri si Pietei Auto de pe Aleea Gugu 

2 lei /zi 

Taxă  masă nerezervată/ 1 mp nerezervat, in incinta 

Pietei de Vechituri si Pietei Auto de pe Aleea Gugu 

10 lei/ zi 

Taxă WC in incinta Pietei de Vechituri si Pietei Auto 

de pe Aleea Gugu 

1 leu 

Taxa autovehicul pentru Piata de Vechituri si Piata  

Auto de pe Aleea Gugu  

 

 

Taxa bicicleta pentru Piata de Vechituri si Piata  Auto 

de pe Aleea Gugu  

Taxa motoscuter pentru Piata de Vechituri si Piata  

Auto de pe Aleea Gugu  

10 lei / zi / autovehicul 

80 lei /  lună / autovehicul 

40 lei / saptamana (L-D) /autovehicul 

 

2 lei/ bicicleta/zi 

 

5 lei/ motoscuter/zi 

 

 OBSERVATII : 

 

 Valoarea mesei rezervate la licitatie va ramane valabila pe durata nedeterminata, pana la 

pierderea prin neplata a acesteia. 

               

            


