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              ANEXA NR. 2       
                                          

 
                             TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC 
 
Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, altele decât cele special amenajate (piaţă), precum şi 
suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii, standuri situate de-a lungul drumurilor 
publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, se stabileşte 
după cum urmează : 
 

NR. 
CRT 

S P E C I F I C A Ţ I E ANUL 

2022 2023 

I. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Pâncota cu aparate, standuri, tonete  pentru 
vânzarea de produse sau prestări servicii în faţa magazinelor unde îşi desfăşoară activitatea contribuabilii 
respectivi 

 1. aparate diverse  3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

 3. aparate frigorifice 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 
 4.standuri pentru comercializare flori şi/sau legume fructe 1 lei/mp/zi 1 lei/mp/zi 
 5.expunere mărfuri diverse 0,3 lei/mp/zi 0,3 lei/mp/zi 
 Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ٭
pentru perioadă specificată în cerere.   
II. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Pâncota cu aparate, standuri, tonete, gherete,  cu 

ocazia desfăşurării unor manifestări cultural sportive (Zilele oraşului, festivaluri, sărbători). 

1. până la 20 mp 15 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi 
2. de la 20 mp - 50 mp 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 
3. de la 50 mp -100 mp 7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi 

4. de la 100 mp-200 mp 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

5. de la 200 mp-1000 mp 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

6. peste 1000 mp 1,5 lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, cu minimum 5 zile înaintea evenimentului, iar achitarea taxei se ٭
face anticipat odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere. 
III. Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al oraşului Pâncota cu construcţii provizorii 

( gherete, ) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (altele decât cele prevăzute la punctul I) 

 
 

1. pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 
2. alte activităţi 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, iar achitarea taxei se face trimestrial în data de 15 martie, 15 ٭
iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru gheretele existente la data de 31 decembrie. 
 Pentru gheretele amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, diferenţa urmând a se  achita ٭
trimestrial pentru perioada rămasă. 
 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă mai mare de 90 zile ٭
duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului. 
 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism de la ٭
compartimentul de specialitate. 



IV. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Pâncota cu construcţii provizorii 
( panouri publicitare) . 

1,5 lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, iar achitarea taxei se face trimestrial în data de 15 martie, 15 ٭
iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru panourile  existente la data de 31 decembrie. 
 Pentru panourile publicitare amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, odată cu predarea terenului ٭
pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita trimestrial pentru perioada rămasă. 
 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă mai mare de 90 zile ٭
duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului. 
 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism de la ٭
compartimentul de specialitate. 
V. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 

Pâncota cu  terase sezoniere , amplasate în faţa unităţilor de 
alimentaţie publică. 

0.1 lei/mp/zi 0,1 lei/mp/zi 

 , Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului,  achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ٭
pentru perioada specificată în cerere. 
 .Intervalul de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprins între 15.04.- 30.09 ٭
VI. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 

Pâncota 
- garaje, magazie de lemne 

0,025 lei/mp/zi 0,025 lei/mp/zi 

 , Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului,  achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ٭
pentru perioada specificată în cerere.. 

VII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Pâncota cu utilaje agricole 

0,2 lei/mp/zi 
 
 

0,2 lei/mp/zi 
 
 

 , Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului,  achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ٭
pentru perioade mai mici de 1 lună. 
 .pentru perioade mai lungi de 1 lună plata se face lunar, până în data de 3 a lunii următoare ٭
VIII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 

Pâncota pentru amplasarea instalaţiilor – parcurilor de 
distracţie 

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

 , Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului , achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ٭
pentru perioada specificată în cerere. 

IX. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Pâncota pentru amplasare  rastel pentru butelii aragaz. 

0,2 lei/mp/zi 0,2 lei/mp/zi 

 , Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului,  achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ٭
pentru perioada specificată în cerere. 

X. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Pâncota aferent staţiilor de autobuz 

1. pentru transport curse persoane 150 lei/an/staţie 150 lei/an/staţie 

 .Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului,  achitarea taxei se face lunar până în data de 3 a fiecărei luni ٭

XI. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Pâncota pentru organizarea de campanii publicitare, 
comerţ ambulant 

1. pe amplasamente fixe: 
 

a. cu vânzare 20 lei/mp/zi 20 lei/mp/zi 
b. fără vânzare 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

2. pe amplasamente mobile 50 lei/zi 50 lei/zi 

3. comerţ ambulant (stradal) 20 lei/zi 20 lei/zi 

 ,Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ٭
pentru perioada specificată  în cerere. 
 
XII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Pâncota pentru depozitarea autorizată de  materiale  

de orice fel. 
1. materiale de construcţii (nisip, balast, cărămizi, material lemnos) 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

2. combustibili pentru încălzirea locuinţei 0,5 lei/mp/zi 0,5 lei/mp/zi 



 Persoanele fizice/ juridice care posedă autorizaţie de construire valabilă au dreptul de a depozita materiale de construcţii pe ٭
domeniul public fără plata taxei. 
 Pentru cazurile care nu necesită eliberarea autorizaţiei de construire ( Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de ٭
construcţii ), se depune o cerere pentru obţinerea Avizului privind depozitarea  pe domeniul public a materialelor de construcţii la 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului. 
 .plata taxei se face anticipat odată cu depunerea cererii, pentru perioada specificată  în cerere ٭
XIII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Pâncota 

pentru vânzarea de produse de orice fel din vehicule şi 
autovehicule 

1,5 lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi 

 Cererile se depun la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea ٭
cererii. 

XIV. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Pâncota cu vehicule /autovehicule  scoase  spre 
vânzare. 
1. autoturisme 1,0 leu/ 

autoturism/zi 
1,0 leu / 
autoturism/zi 

2. remorci 0,5 lei/ 
remorcă/zi 

0,5 lei / 
remorcă/zi 

3. scutere / mopede 0,5 lei/ 
moped/zi 
 

0,5 lei / 
moped/zi 
 

4. scutere, mopede,remorci 5,00 lei/lună 5,00 lei/lună 
5. autoturisme 10 lei/lună 10 lei/lună 

XV. Taxă pentru parcarea ocazională a autovehiculelor 1,00 lei/oră 1,00 leu/oră 

XVI. Taxă acces auto în zonele restricționate peste masa maximă 
admisă: 
-pe zi 
-pe lună 
-pe an 

  

15,00 lei 15,00 lei 
80,00 lei 80,00 lei 
250,00 lei 250,00 lei 
  

XVII. Taxa pentru realizarea unor lucrări din domeniul public 
a. săpături 
b. exercitarea unor meserii, activităţi productive, altele 

 
0,07 lei/mp/zi 
0,29 lei/mp/zi 

 

 
0,07 lei/mp/zi 
0,29/lei/mp/zi 

XVIII. Taxă pentru desfacerea temporară de produse ce fac obiectul 
comerţului în piaţă, obor, parcări, standuri amplasate de-a lungul 
domeniului public, pe străzi sau în locurile stabilite prin H.C.L. se 
datorează următoarele taxe: 

 
 
 
 

a. în sectorul obor 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 
b. în sectorul cereale 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

c. în sectorul alimente 4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 
d. în sectorul material lemnos 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 
e. în sectorul talcioc 1,3 lei/mp/zi 1,3 lei/mp/zi 
j. desfacerea produselor în sectorul hală agro-industrială 4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

g. platou I,II,III piaţă 1,3 lei/mp/zi 1,3 lei/mp/zi 
h. în locurile stabilite prin HCL, de-a lungul drumurilor publice 4 lei/ml/zi 4 lei/ml/zi 

XIX. Taxa pentru ocuparea sălii de sport,Cămin Cultural Măderat, Sală 
spectacole, Așezământ cultural. 

50 lei/oră 50 lei/oră 

Taxa utilizare teren sintetic (cu excepție elevi) 
-pe timp de noapte 

50 lei/oră 50 lei/oră 

 Cererea pentru ocuparea domeniului public se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului,taxa se achită lunar, până în ٭
data de 3 a fiecărei luni, pentru perioade mai mari de 1 lună. 
 .Pentru perioade mai mici de 1 lună taxa se achită anticipat, odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată în cerere ٭

 
                                                                                           Intocmit, 


