
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT              
                                                       Anexa la  Proiectul de Hotarâre    
              
                    T A R I F E L E  
         de baza lunare pe mp la chiriile pentru spatiile   
        locative  cu alta destinatie decât cea de locuinte 
Nr. 
Crt 

                          SPECIFICATIA  Tarif 2006 
Lei /mp/luna 

  1. Suprafata locativa folosita pentru:     
 a).  comercializare produse alimentare, metalo – 

chimice, magazine generale, cantine 
   72.000   

 b).  comercializare alte produse, florarii, plante 
medicinale, librarii, papetarii 

 109.000 

 c).  alimentatie publica, inclusiv cofetarii  144.000 
 d). comercializare produse electrice, electronice, 

bijuterii, parfumerii, consignatie si baruri de noapte 
 151.000 

  2. Suprafata locativa folosita pentru birouri, sedii de 
organisme si organizatii 

   16.000 

  3. Suprafata locativa folosita pentru activitati de 
productie  (laboratoare, carmangerii, gogoserii, 
ateliere de productie si prestari servicii)  

   96.000 

  4. Suprafata locativa folosita pentru activitati social – 
culturale, sanatate, învatamânt, cultura, arta, 
sport, asistenta sociala 

   36.000 

  5. Suprafata locativa folosita pentru activitati 
desfasurate de societatile handicapatilor fizic sau 
membrii acestora 

   36.000 

  6. Spatii din fondul locativ care-si desfasoara 
activitatea farmacii, laboratoare de profil si analize 
medicale 

   50.000 

  7. Spatii din fondul locativ de stat în care îsi 
desfasoara activitatea: 
- cabinete de medicina generala si stomatologie; 
- unitati de asistenta medicala veterinara, inclusiv 

farmacii veterinare; 
- grajduri zootehnice si magazii de furaje si 

cereale. 

    
 
    50.000 
    12.000 
      5.000 

  8. Spatii din fondul locativ de stat folosite de 
biblioteci, muzee 

    10.000 

  9. Spatii folosite pentru Uniunea Artistilor Plastici     14.000 
10. Spatii în care îsi desfasoara activitatea Filiala 

Crucii Rosii, gradinitele de copii subordonate 
       
    14.000 



Ministerului Educatiei si Cercetarii 
11. Spatii administrative, birouri folosite de asociatii 

de handicapati si de asistenta sociala 
    14.000 

12. Spatii în care îsi desfasoara activitatea asociatii 
de locatari 

    14.000 

13. Spatii utilizate ca depozite pentru comertul en – 
gross 

  370.000   

14. Garaje     28.000 
15. Sedii de birouri administrative: 

a) institutii bugetare, ligi, fundatii, asociatii si alte 
organizatii non profit; 

 
b) societati comerciale, regii autonome; 
c) activitati bancare, cabinete notariale, birouri de 

avocati;  
d) case de schimb valutar si case de amanet. 

 
   10.000 
 
    16.000 
  144.000 
  144.000 

16. Pentru suprafetele utilizate ca magazii, anexe la 
spatiile închiriate pentru comercializare si prestari 
servicii tarifele se reduc cu 20% 

 

17. Spatii utilizate pentru servicii externalizate 
amplasate în incinta spitalelor de interes judetean 

    14.000 

 
 
 
        Director executiv,                           
      Constanta DUMITRU                  

 Compartiment Taxe – Impozite,  
                                Irina MITRICA 

 
 
 


