
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT      Anex ă la  Raportul nr. 9125/02.11.2009    
                        T A R I F E L E  
        de bază lunare pe mp la chiriile pentru spa ţiile locative cu alt ă destina ţie decât cea de locuin ţe 

Nr. 
Crt.  

                                         SPECIFICAŢIA  Tarif 2009  
lei/mp/ lună 

Tarif 2010  
lei/mp/l ună 

  1. Suprafaţa locativă folosită pentru:   
 a).  comercializare produse alimentare, metalo – chimice, magazine 

generale, cantine 
12 13 

 b).  comercializare alte produse, florării, plante medicinale, librării, papetării 19 21 
 c).  alimentaţie publică, inclusiv cofetării 24 26 
 d). comercializare produse electrice, electronice, bijuterii, parfumerii, 

consignaţie şi baruri de noapte  
26 29 

  2. Suprafaţa locativă folosită pentru birouri, sedii de organisme şi organizaţii 4 4 
  3. Suprafaţa locativă folosită pentru activităţi de producţie  (laboratoare, 

carmangerii, gogoşerii, ateliere de producţie şi prestări servicii) 
17 19 

  4. Suprafaţa locativă folosită pentru activităţi social – culturale, sănătate, 
învăţământ, cultură, artă, sport, asistenţă socială 

7 8 

  5. Suprafaţa locativă folosită pentru activităţi desfăşurate de societăţile 
handicapaţilor fizic sau membrii acestora 

7 8 

  6. Spaţii din fondul locativ care-şi desfăşoară activitatea farmacii, laboratoare 
de profil şi analize medicale 

8 9 

  7. Spaţii din fondul locativ de stat în care îşi desfăşoară activitatea: 
- cabinete de medicină generală şi stomatologie; 
- unităţi de asistenţă medicală veterinară, inclusiv farmacii veterinare; 
- grajduri zootehnice şi magazii de furaje şi cereale. 

 
8 
3 
3 

 
9 
3 
3 



 
8. Spaţii din fondul locativ de stat folosite de biblioteci, muzee 3 3 
9. Spaţii folosite pentru Uniunea Artiştilor Plastici 3 3 

10. Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Filiala Crucii Roşii, grădiniţele de 
copii subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

3 3 

11. Spaţii administrative, birouri folosite de asociaţii de handicapaţi şi de 
asistenţă socială 

3 3 

12. Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea asociaţii de locatari 3 3 
13. Spaţii utilizate ca depozite pentru comerţul en – gross 64 70 
14. Garaje 6 7 
15. Sedii de birouri administrative: 

a) instituţii bugetare, ligi, fundaţii, asociaţii şi alte organizaţii non profit; 
b) societăţi comerciale, regii autonome; 
c) activităţi bancare, cabinete notariale, birouri de avocaţi; 
d) case de schimb valutar şi case de amanet. 

 
3 
4 

24 
24 

 
3 
4 

26 
26 

16. Spaţii utilizate pentru servicii externalizate, amplasate în incinta spitalelor de 
interes judeţean 

3 3 
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