
Anexa nr.2 la HCL__ 

_Alte taxe locale  

Nr. 

crt. 
Denumirea şi cuantumul taxei 

Direcţia/Serviciul care 

o adminstrează 

1. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu terase 

sezoniere, parcuri de distracţii şi activităţi de agrement în care se desfăşoară activităţi 

comerciale, diferenţiată pe zone de atractie comercială, se stabileste astfel: 
 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 0,50 

Zona 1 0,40 

Zonele 2 şi 3 0,30 

Direcţia Patrimoniu 

2. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu 

construcţii provizorii şi rulote, diferenţiată pe zone de atracţie comercială, se 

stabileste astfel: 

a) Pentru activităţi de producţie şi prestări de servicii: 

 Zona de atracţie 

comercială 
lei/mp/zi 

Zona 0 0,25 

Zona 1 0,20 

Zonele 2 şi 3 0,1 

b) Pentru activităţi comerciale: 

 Zona de atracţie 

comercială 
lei/mp/zi 

Zona 0 0,40 

Zona 1 0,35 

Zonele 2 şi 3 0,30 
 

Direcţia Patrimoniu 



3.  (1)Taxă pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, cu 

tonete stradale, măsuţe, etc, pentru vânzare, expunere, diferentiată pe zone de atractie 

comerciala, se stabileste astfel: 

 

 Zona de atracţie 

comercială 
lei/mp/zi 

Zona 0 7 

Zona 1 5 

Zonele 2 şi 3 4 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 10 zile, 

nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

 

Direcţia Patrimoniu 

4.  (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand domeniului public si 

privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru comercializarea de carte-presa şi 

prestari de servicii diferentiata pe zone de atractie comerciala, se stabileşte astfel: 

 Zona de atracţie 

comercială 
lei/mp/zi 

Zona 0 3 

Zona 1 2 

Zonele 2 şi 3 1 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 3 zile, 

nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

 

Direcţia Patrimoniu 

5. Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, 

în scopul depozitării de diverse materiale si utilaje, precum si amplasarea de schele 

pentru efectuarea unor lucrari de contructii/reparatii cladiri, diferenţiate pe zone de 

atracţie comercială, se stabileşte astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 3 

Direcţia Patrimoniu 



Zona 1 2 

Zonele 2 şi 3 1 
 

6. Tariful minim pentru scoaterea la licitaţie şi ocuparea spaţiilor comerciale  şi a 

construcţiilor provizorii (căsuţe, chioşcuri, etc) ce aparţin domeniului public/privat al 

municipiului Craiova, în funcţie de zona de atracţie comercială, se stabilesc astfel: 

Zona de atracţie comercială lei/mp/lună 

Zona 0 20 

Zona 1 17 

Zonele 2 şi 3 15 
 

Direcţia Patrimoniu 

7. (1) Taxa pentru folosirea suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public al 

Municipiului Craiova, prevăzute în autorizaţiile de construire, pentru executarea de 

căi de acces la spaţiile cu altă destinaţie, decât cea de  locuit situate în blocurile de 

locuinţe ori  în alte clădiri, se stabileşte la valoarea de 60 lei/mp/an. 

 (2) Prin cale de acces se înţelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere şi alte 

lucrări pentru realizarea de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuit, 

care nu vor fi prevăzute cu închideri laterale. 

(3) Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizaţia 

de construire. 

(4) Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru întreaga 

perioadă prevăzută în acestea. 

(5) Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizaţia de construire taxa se 

plăteşte integral până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an. 

(6) Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări de întârziere 

calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare. 

Direcţia Patrimoniu 

8. Taxa pentru folosinţa terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 

Craiova, cultivat cu legume şi zarzavaturi se  stabileşte la 2,5 lei /mp/an. 

Direcţia Patrimoniu 

9. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii având destinaţia de 

garaje se  stabileşte la 1,5 lei/mp/lună. 

Direcţia Patrimoniu 



10. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii având destinaţia de 

copertine, se  stabileşte la 1,2 lei/mp/lună. 

Direcţia Patrimoniu 

11. Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, referitoare la 

autovehiculele operatorilor de transport public judeţeni, care utilizează capete de 

traseu pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova,  aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.267/2006, se stabileşte la 6 lei/zi/vehicul. 

Direcţia Servicii Publice 

12. Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public pe bază de vinietă pentru 

autovehiculele înregistrate în evidenţa fiscală  a municipiului Craiova, aparţinând 

persoanelor fizice şi juridice, se stabileşte la 40 lei/an. 

Taxa se plăteşte în conformitate cu procedurile aprobate de Consiliul local. 

Direcţia Servicii Publice 

13. Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public cu plata prin SMS,  semnalizată cu 

indicator „Parcare cu Plată”, se stabileşte la 2 lei/oră. 

Taxa se plăteşte în conformitate cu procedurile aprobate de Consiliul local. 

Direcţia Servicii Publice 

14. Taxa pentru parcarea ocazională pe domeniul public cu plata prin SMS se stabileşte 

la 1 lei/zi şi 12 lei/lună. 

Taxa se plăteşte în conformitate cu procedurile aprobate de Consiliul local. 

Direcţia Servicii Publice 

15. Taxa de reabilitare termică stabilită conform HCL nr.35/2013 Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte 

16. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  alte 

asemenea planuri, deţinute de autoritatea locală, se stabileşte la 4 lei/ filă. 

Direcţia Urbanism 

18. Taxa de divorţ pe cale administrativă se stabileşte la 500 lei Direcţia de Evidenţa a 

Persoanelor 

 

 


