Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice aparținând municipiului Constanţa
taxa lei/m2/zi

Nr.
crt.

ACTIVITATEA

ZONA A*

ZONA B**

1,59

1,07

2,66

2,12

3,71
5,84

3,18
4,77

3.
4.

Comercializare carte, presă, bilete și legitimații de călătorie
pentru transportul public în comun
Realizare şi comercializare tablouri, caricaturi, sculpturi și alte
forme de creație artistică
Comercializare flori
Comercializare legume-fructe

5.

Comercializare obiecte religioase

1,59

1,07

6.

Comercializare mărţişoare, felicitări, şi alte produse specifice
sărbătorilor tradiţionale

1,59

1,07

7.

Închiriere echipament sportiv: biciclete, karturi

19,08

19,08

4,77

4,25

21,19

10,60

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

7,95

6,36

11.

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

2,66

2,12

Comert de întâmpinare în faţa propriilor
unităţi de alimentaţie publică

Mai-Septembrie

1,59

1,07

12.

Restul anului

0,79

0,53

1.
2.

8.

9.
10.

13.

14.

15.

16.

Comercializare produse de artizanat, hand made, suveniruri, uz
casnic; prestări servicii: fotografiere, observații astronomice,
statuie umană
Amplasare tonetă pentru comercializare înghețată, utilaje
specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea şi
comercializarea de produse specifice alimentare.

Activități cu caracter social/cultutal/sportiv (în cadrul târgurilor, expozițiilor, campaniilor
medicale, spectacolelor/festivalurilor, etc. - exclusiv organizare de nunţi, botezuri), altele decât
cele non-profit
a) fără desfăşurare de activităţi comerciale și de alimentaţie
2,66
1,59
publică
b) cu desfăşurare de activităţi comerciale, exclusiv alimentaţie
3,71
2,66
publică
c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație
5,30
4,25
publică
d) pentru activități sportive și de recreere (patinoar,
1,59
echipamente de agrement, etc.)
Campanii promoţionale
4,25
3,71
Filmare - cu excepția evenimentelor private (nunți, botezuri, etc.)
a) filmare static - pentru zona Peninsulară, faleză Cazino Constanța
- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și
2119,20 lei/zi
altele asemenea
- videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar
2649 lei/zi
b) filmare static - pentru celelalte zone
- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și
1271,52 lei/zi
altele asemenea
- videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar
1589,40 lei/zi
c) filmare dinamică (în mișcare) – indiferent de lungimea traseului și zonă
- cu întreruperea circulației
2649 lei/zi
- fără întreruperea circulației
1589,40 lei/zi
Colectare deșeuri reciclabile
0,79
0,53

NOTA:
* ZONA A:
Str. Ştefan cel Mare
Zona Gară
Zona Liceul Teoretic Ovidius
Zona Casa de Cultură
Zona Delfinariu
Zona Peninsulară
Zona Portul Tomis
Zona faleză Cazino Constanţa

Zona Spitalul Județean
Zona parcuri (Tăbăcărie - inclusiv Pavilionul expozițional și perimetrul acestuia, Gară, Tomis
II, Poarta 6, Sala Sporturilor, Casa de Cultură, Arheologic) și limitrof acestora
Zonele din jurul pieţelor
Bd. Tomis
Bd. Mamaia
Bd. 1 Mai
Şos. Mangaliei
Bd. 1 Decembrie 1918
Bd. Al. Lăpuşneanu
Bd. Ferdinand
** ZONA B: zonele neincluse în zona A.
Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice aparținând municipiului Constanța, din
Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanță
taxa lei/mp/zi

Nr.
Crt
.

2.

Comercializare carte, presă, bilete și legitimații de călătorie
pentru transportul public în comun
Realizare şi comercializare tablouri, caricaturi și alte forme de
creație artistică

3.

Comercializare produse de artizanat, hand made

4.

Comercializare legume – fructe

5.

Comercializare baloane de către persoane ce desfășoară
activități de entertainment

6.

Comercializare cadouri estivale

7.

Realizare tatuaje temporare

8.

Închiriere echipament sportiv: biciclete, karturi

1.

Valoare

ACTIVITATEA

Zona A*

Zona B**

1,59

1,07

4,25

3,18

12,72

12,72

21,19

21,19

21,19 lei /
persoană/zi

21,19 lei/
persoană/zi

26,50

26,50

148,34

148,34

40,27

40,27

5,84

4,77

22,26

22,26

4,25

3,18

Prestări servicii: fotografiere, observații astronomice, statuie
umană
Amplasare tonetă pentru comercializare înghețată, utilaje
10. specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea şi
comercializarea de produse specifice alimentare
9.

11. Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

Comerţ de întâmpinare în faţa
Mai-Septembrie
3,18
2,66
12. propriilor unităţi de alimentaţie
Restul anului
1,59
1,33
publică.
Activități cu caracter social/cultutal/sportiv (în cadrul târgurilor, expozițiilor, campaniilor
medicale, spectacolelor/festivalurilor, etc. - exclusiv organizare de nunţi, botezuri), altele
decât cele non-profit
13. a) fără desfăşurare de activităţi comerciale și de alimentaţie
2,66
1,59
publică
b) cu desfăşurare de activităţi comerciale, exclusiv
3,71
2,66
alimentaţie publică
c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv
5,30
4,25
alimentație publică
d) pentru activități sportive și de recreere (patinoar,
echipamente de agrement, etc.)
14. Campanii promoţionale
Filmare - cu excepția evenimentelor private (nunți, botezuri, etc.)
15. a) filmare static
- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune
și altele asemenea
- videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar
b) filmare dinamică (în mișcare) – indiferent de lungimea traseului
- cu întreruperea circulației
- fără întreruperea circulației
16.

Colectare deșeuri reciclabile

1,59
4,25

3,71

2331,12 lei/zi
2860,91 lei/zi
3072,83 lei/zi
2013,24 lei/zi
0,79

0,53

NOTĂ:
* ZONA A
- Sat de Vacanţă
- zona cuprinsă între hotel Malibu şi hotel Alcor
- zona Nord, cuprinsă între Camping Turist și limita teritorial - administrativă a Stațiunii
Mamaia
** ZONA B
- zona cuprinsă între Tabără Nord şi Camping Turist, inclusiv
- zona mal Lac Siutghiol

