
   

MUNICIPIUL CRAIOVA        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA         
                                                 

        HOTĂRÂREA NR. 158 
privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a altor sume care se 
fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, începând cu 

anul 2019 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 
26.04.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.61946/2018 al Direcției Impozite și Taxe şi 
nr.63020/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi 
a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei 
sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, 
începând cu anul 2019 şi rapoartele nr.181/2018 al Comisiei pentru Învăţământ,              
Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.183/2018 al Comisiei Servicii Publice, 
Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.187/2018 al Comisiei de Urbanism, 
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.189/2018 al Comisiei Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.192/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea Domeniului; 

În conformitate cu prevederile art.492 alin.1 şi art.493 alin.7 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2017 
privind impozitele şi taxele locale, pentru anul 2018; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a altor sume care 

se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care 
sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, începând 
cu anul 2019, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală şi Direcția Impozite și Taxe vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 
                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI         Nicoleta MIULESCU 



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.158/2018 
 
 
 Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru indexarea impozitelor şi 
taxelor locale aferente anului 2019, rata inflaţiei este de 1,34% . 
 

I. Impozitul pe clădiri 
 

Valorile impozabile pe metru pătrat, în cazul persoanelor fizice prevăzute la art.457 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal: 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 2018 
- lei/m2- 

Valoarea impozabilă 2019 
- lei/m2- 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice sau 
încălzire 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

1.000 600 1.013 608 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

300 200 304 203 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

200 175 203 177 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

125 75 127 76 

E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 



demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 
II.  Impozitul/taxa pe teren 

 
 

II.a Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Craiova, 
înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii: 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei 2018 
- lei/ha - 

Nivelurile impozitului/taxei 2019 
- lei/ha - 

A 8597 8712 

B 6499 6586 

C 4447 4507 

D 2113 2141 

 
II.b Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Craiova, 

înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii: 
Nr. 
crt. 

Zona 
Categoria de folosinţă 

A B C D A B C D 
2018 2019 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2 Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 47 35 28 19 



5 Livadă 53 46 35 28 54 47 35 28 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
II.b Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 
Impozit/Taxă 2018 

(lei) 
Impozit/Taxă 2019 

(lei) 
1 Teren cu construcţii 31 31 
2 Teren arabil 50 51 
3 Păşune 28 28 
4 Fâneaţă 28 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 56 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

16 
16 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 34 
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 
III. Impozitul pe mijloacele de transport 

 
III.a Pentru vehiculele din listă se stabilesc următoarele niveluri pe fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune: 

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

2018 
lei/200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta 

2019 
lei/200 cm3 sau fracţiune din 

aceasta 



 

 
 III.b În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

2018 
Impozitul (în lei/an) 

2019 
Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta 
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
8 8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică 
de peste 1.600 cm3 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 
cm3 inclusiv 

18 18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 
cm3 inclusiv 

72 73 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 
cm3 inclusiv 

144 146 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 294 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
30 30 

9 Tractoare înmatriculate 18 18 
II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3  
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 4 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6 
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an 152 lei/an 



recunoscute 
I două axe  

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 
13 tone 

0 142 
0 144 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 
14 tone 

142 395 
144 400 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 
15 tone 

395 555 
400 562 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 
18 tone 

555 1257 
562 1274 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 562 1274 

II 3 axe  

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 
17 tone 

142 248 
144 251 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 
19 tone 

248 509 
251 516 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 
21 tone 

509 661 
516 670 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 
23 tone 

661 1019 
670 1033 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 
25 tone 

1019 1583 
1033 1604 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 
26 tone 

1019 1583 
1033 1604 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 1033 1604 
III 4 axe  

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 
25 tone 

661 670 
670 679 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 
27 tone 

670 1046 
679 1060 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 1046 1661 1060 1683 



29 tone 
  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 

31 tone 
1661 2464 

1683 2497 
  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 

32 tone 
1661 2464 

1683 2497 
  6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464" 1683 2497 

 

III.c În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

I 2 + 1 axe   

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică 
de 14 tone 

0 0 
0 0 

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 
de 16 tone 

0 0 
0 0 

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică 
de 18 tone 

0 64 
0 65 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică 
de 20 tone 

64 147 
65 149 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică 
de 22 tone 

147 344 
149 349 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică 
de 23 tone 

344 445 349 451 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 445 803 451 814 



de 25 tone 
  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 

de 28 tone 
803 1408 

814 1427 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 814 1427 

II 2 + 2 axe  
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 

de 25 tone 
138 321 

140 325 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 26 tone 

321 528 
325 535 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică 
de 28 tone 

528 775 
535 785 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică 
de 29 tone 

775 936 
785 949 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică 
de 31 tone 

936 1537 
949 1558 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică 
de 33 tone 

1537 2133 
1558 2162 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică 
de 36 tone 

2133 3239 2162 3282 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

2133 3239 
2162 3282 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 2162 3282 

III 2 + 3 axe  
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 

de 38 tone 
1698 2363 

1721 2395 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2363 3211 
2395 3254 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 2395 3254 
IV 3 + 2 axe  

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1500 2083 
1520 2111 



  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2083 2881 
2111 2920 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 

2881 4262 2920 4319 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 2920 4319 
V 3 + 3 axe  

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

853 1032 
864 1046 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

1032 1542 
1046 1563 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 

1542 2454 
1563 2487 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 1563 2487 
 
 

III.d În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
prevăzută la III.c impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată 
2018 

Impozit 
- lei - 

2019 
Impozit 
- lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 53 
d. Peste 5 tone 64 65 
 

III.e În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Mijlocul de transport pe apă 
2018 

Impozit 
- lei/an - 

2019 
Impozit 
- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi 21 21 



uz personal 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 57 
3. Bărci cu motor 210 213 
4. Nave de sport şi agrement   
 a) Cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv 500 507 
 b) Cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv 800 811 
 c) Cu lungimea de peste 15 m  1.119 1.134 
 d) Yahturi Stabilită conform  

lit.a-c  
 

Stabilită conform 
lit.a-c  

5. Scutere de apă 210 213 
6. Remorchere şi împingătoare: X  
a) până la 500 CP, inclusiv 559 566 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 921 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 1417 
d) peste 4000 CP 2237 2267 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune 
din acesta 

182 
184 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, 
inclusiv 

182 
184 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone 
şi până la 3000 de tone, inclusiv 

280 284 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 497 

 
 
 

 
IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 
IV. a Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform 

tabelului următor: 



Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa 2018 Taxa 2019 
a) până la 150 m2, inclusiv 6 6 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 12 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 14 14 
f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care depăşeşte 
1.000 m2 

14 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

 
IV.bTaxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a 

terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și 
alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare, se stabileşte la 8 lei/mp afectat. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

8 8 

 
IV.c Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 

panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

8 8 

 
IV.d Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 

canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte la valoarea de 12 lei, pentru 
fiecare racord. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

12 12 

 
IV.e Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală . 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

9 9 



 
IV.f Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si viza anuala a acestuia. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

80 81 

IV.g Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileşte la 13 lei. 
 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

13 13 

IV.h(1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor înregistrate în 
grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor se stabileşte astfel: 

 
Categorie Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

a)  pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 
50 mp 

900 912 

b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 
mp şi 150 mp 

1800 1824 

c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 
151 mp si 300 mp 

3300 3344 

d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de 
peste 301 mp-500 mp 

4000 4054 

e) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de 
peste 500 mp 

4500 4560 

 
 (2) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupa 

CAEN  932 - Alte activități recreative și distractive se stabileşte la 500 lei. 
 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

500 507 

 
 
(3) Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare. Autorizaţiile pentru desfăşurarea 

unei activităţi economice se vizează anual, până la data de 31 decembrie pentru anul următor. 



 
IV.i Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la 20 lei. 
 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

20 20 

 
V. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 
V.a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei. 
 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

32 32 

 
V.b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma 

este de 23 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

23 23 

 
 
 
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marius MIHAI 
 
 

 



Anexa nr.2 la Hotărârea nr.158/2018 
 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru indexarea impozitelor şi 
taxelor locale aferente anului 2019, rata inflaţiei este de 1,34% . 
 
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 

2018 2019 
Zona 0 0,60 0,60 

Zona 1 0,40 0,40 

Zonele 2 şi 3 0,30 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 

2018 2019 
Zona 0 0,25 0,25 

Zona 1 0,20 0,20 

Zonele 2 şi 3 0,10 0,10 

b) Pentru activităţi comerciale: 

 Zona de atracţie comercială 
lei/mp/zi 

2018 2019 
Zona 0 0,40 0,40 

Direcţia 

Patrimoniu 



Zona 1 0,35 0,35 

Zonele 2 şi 3 0,30 0,30 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)Taxă pentru ocuparea temporară a 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 

2018 2019 
Zona 0 7 7 

Zona 1 5 5 

Zonele 2 şi 3 4 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 

2018 2019 
Zona 0 3 3 

Zona 1 2 2 

Zonele 2 şi 3 1 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 

2018 2019 

Direcţia 

Patrimoniu 



Zona 0 3 3 

Zona 1 2 2 

Zonele 2 şi 3 1 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/zi 

2018 2019 
Zona 0 20 20 

Zona 1 17 17 

Zonele 2 şi 3 15 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 61 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. 

2018 2019 

60 lei/mp/an 61 lei/mp/an 

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. 

2018 2019 
2,5 lei/mp/an 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. 

 

 

 

2018 2019 

1,5 lei/mp/lună 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. 

 

 

 

2018 2019 

1,2 lei/mp/lună 1,2 lei/mp/lună 

Direcţia 

Patrimoniu 

11. 

Taxa pentru folosirea cu timp parţial a caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură şi arheologie şi altele asemenea se stabileşte la 152 lei/oră 

 

 

 

2018 2019 

150 lei/oră 152 lei/oră 

Direcţia 

Patrimoniu 

12. 

Taxa anuală pentru folosirea terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 

pe care sunt amplasate echipamente electronice şi de telecomunicaţii se stabileşte la 41 

lei/mp/lună 

 

 

 

 

 

2018 2019 

40 lei/mp/lună 41 lei/mp/lună 

Direcţia 

Patrimoniu 

13. 
Taxa pentru folosirea temporară a locurilor publice pentru desfăşurarea de: 

a) evenimente promoţionale şi campanii publicitare se stabileşte la 10 lei/mp/zi 

b) expoziţii auto se stabileşte la 15 lei/mp/zi 

Direcţia 

Patrimoniu 



 

 

2018 2019 
a 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

b 15 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi 

14. 

Taxa anuală folosirea temporară a locurilor publice cu căsuţe/corturi proprii la sărbători, 

festivaluri şi târguri pentru activităţi de comerţ: 

a) pentru folosirea temporară sub 5 zile se stabileşte la 30 lei/mp/zi 

b) pentru folosirea temporară mai mult de 5 zile se stabileşte la 10 lei/mp/zi 

 

 

 

 2018 2018 
a 30 lei/mp/zi 30 lei/mp/zi 

b 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

Direcţia 

Patrimoniu 

15. 

Taxa anuală folosirea temporară a locurilor publice cu căsuţe/corturi puse la dispoziţie de 

Primăria Municipiului Craiova la sărbători, festivale şi târguri pentru activităţi de comerţ: 

a) pentru folosirea temporară sub 5 zile se stabileşte la 41 lei/mp/zi 

b) pentru folosirea temporară mai mult de 5 zile se stabileşte la 20 lei/mp/zi 
 

 2018 2018 

a 40 lei/mp/zi 41 lei/mp/zi 

b 20 lei/mp/zi 20 lei/mp/zi 

Direcţia 

Patrimoniu 

16. 

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. 

 

 

 

 

2018 2019 

6 lei/zi/vehicul 6 lei/zi/vehicul 

Direcţia Servicii 

Publice 



17. 

Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, pe bază de vinietă, cu 

execpţia parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicator „Parcare cu plată”, se stabileşte la 41 

lei/an. Taxa se plăteşte în conformitate cu procedura aprobată prin  HCL 31/2017 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 
2018 2019 

40 lei/an 41 lei/an 

Direcţia Servicii 

Publice 

18. 

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 procedura aprobată prin  HCL 31/2017 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

2018 2019 

2 lei/oră 2 lei/oră 

Direcţia Servicii 

Publice 

19. 

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 procedura aprobată prin  HCL 31/2017 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 
2018 2019 

1 lei/zi 1 lei/zi 

12 lei/lună 12 lei/lună 

Direcţia Servicii 

Publice 

20. Taxa de reabilitare termică stabilită conform HCL nr.35/2013 

Direcţia Elaborare 

şi Implementare 

Proiecte 

21. Taxa de reabilitare termică stabilită conform HCL nr.344/2017 

Direcţia Elaborare 

şi Implementare 

Proiecte 



22. 

Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  alte asemenea 

planuri, deţinute de autoritatea locală, se stabileşte la 5 lei/ filă. 

 
 

2018 2019 

5 lei/ filă 5 lei/ filă 

Direcţia Urbanism 

23. 

Taxa de divorţ pe cale administrativă se stabileşte la 507 lei. 
 

2018 2019 

500 lei 507 lei 

Direcţia de 

Evidenţa a 

Persoanelor 

24. 

Evenimente fotbalistice: 

- Meciuri ale echipei  Naţionale  

- Meciuri interne de  Liga I,Cupa Ligii şi Cupa 

României    începând  cu faza şaisprezecimilor   

 - UEFA Champions League     

 - UEFA Europa League  

 
 

2018 2019 
37.100 lei/ 

eveniment 

37.597 lei/ 

eveniment 

37.100 lei/ 

eveniment 

37.597 lei/ 

eveniment 

74.200 lei/ 

eveniment 

75.194 lei/ 

eveniment 

74.200 lei/ 

eveniment 

75.194 lei/ 

eveniment 

Direcţia 

Patrimoniu 

25. 
Alte activităţi sportive la nivelul sportului de 

performanţă (meciuri de rugby la nivel de club 

cât şi  la nivel de echipe naţionale. 

 

 

2018 2019 
37.100 lei/ 

eveniment 

37.597 lei/ 

eveniment 

Direcţia 

Patrimoniu 

26. 
 Evenimente culturale (concerte, festivaluri ş.a) 

 

 

2018 2019 
60.250 lei/ 
eveniment 

61.057 lei/ 
eveniment 

Direcţia 

Patrimoniu 

27. 

 Evenimente speciale, cu inchiriere inclusiv a 

terenului  de fotbal din  Complexul Sportiv 

Craiova- Stadion de Fotbal(expoziţii,spectacole 

circ,mitinguri, alte concerte , festivaluri, ş.a) 

 
 

2018 2019 
92.700 lei/ 

eveniment 

93.942 lei/ 

eveniment 

Direcţia 

Patrimoniu 

28. 
Evenimente restranse, care nu implica utilizarea 

gazonului si spaţilor din tribune (caritate,dineuri, 
2018 2019 Direcţia 

Patrimoniu 



şa.) 500 lei/mp/ 
eveniment 

507 lei/mp/ 
eveniment 

29. 
Utilizare  spatii birouri si anexe pentru diverse 

activitati 

2018 2019 

12 lei/mp/oră 12 lei/mp/oră 

Direcţia 

Patrimoniu 

30. 
 Conferinţa de vânzări şi training-uri (în sală 

conferinţe)  

 2018 2019 
500 lei/ora/sala 507 lei/ora/sala 

Direcţia 

Patrimoniu 

31. 
 Evenimente sezoniere (târguri sezoniere) 

inclusiv aprovizionare 

2018 2019 
20 lei/mp/zi 20 lei/mp/zi 

Direcţia 

Patrimoniu 

32.  Filmari private 

 
 

2018 2019 

1000 lei/ora 1013 lei/ora 

Direcţia 

Patrimoniu 

33.  Filmari private  cu caracter comercial 

 
 

2018 2019 

2000 lei/ora 2027 lei/ora 

Direcţia 

Patrimoniu 

34. 
Tur  Stadion, grupuri de minimum 10 persoane  

 

 

2018 2019 

10 lei/ persoana/ 

tur 

 

10 lei/ persoana/ 

tur 
 

5 lei/elev/tur 

 

5 lei/elev/tur 

 

Direcţia 

Patrimoniu 



35. 
Utilizare spaţii publicitare interioare stadionului 

(altele decât cele adiacente suprafeţei de joc).            

2018 2019 

100 lei/mp/zi 101 lei/mp/zi 

Direcţia 

Patrimoniu 

36. Utilizare spaţii publicitare exterioare stadionului 

 2018 2019 

100 lei/mp/lună 101 lei/mp/lună 

Direcţia 

Patrimoniu 

37. 
Utilizare spaţii destinate activităţilor   

comerciale. 

 2018 2019 
15 lei/mp/ 

eveniment 

15 lei/mp / 

eveniment 

Direcţia 

Patrimoniu 

38. Utilizare lojă   

 

2018 2019 

1000  lei/oră 1013 lei/oră 

3000 lei/4 ore 3040 lei/4 ore 

Direcţia 

Patrimoniu 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marius MIHAI 
 



Anexa nr.3 la Hotărârea nr.158/2018 
   

Potrivit datelor publicate pe site-ul M inisterului Finanţelor Publice, pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale 
aferente anului 2019, rata inflaţiei este de 1,34% . 

 
_Taxe speciale  

Nr. 
crt. Denumirea şi cuantumul taxei 

Direcţia/Serviciul 
care o adminstrează 

1. (1) Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 
tone, în perimetrul „A” şi „B” ale municipiului Craiova, se stabileste la urmatoarele niveluri: 
 

(2) Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de autovehicule: 
-  autovehicule aparţinând unităţilor bugetare din municipiul Craiova; 
- autovehicule destinate intervenţiilor de orice fel la agenţii economici şi instituţiile publice; 
- autovehicule aparţinând unităţilor militare, salvării, unităţilor de pompieri, unităţilor de jandarmi, 

Perimetrul Specificaţie 
lei/zi/vehicul 

Cuantum 
taxă 2018 

Cuantum taxă 
2019 

Perimetrul „A”: 
Bd. Dacia – Bd. Decebal – Str. 
Caracal –Str. Corneliu Coposu – 
Bd. 1 Mai – Bd. Stirbei Voda – 
Str.  Brestei – Str. Pelendava, din 
care se excepteaza perimetrul 
interior B 

Pentru transportarea unor 
marfuri perisabile (carne, 
peste, produse lactate, vin, 
etc.) si materiale de 
constructii 

12 12 

Pentru transportarea altor 
tipuri de mărfuri 

24 24 

Perimetrul „B”: 
Calea Bucuresti – Bd. Carol I – str. 
Aries –str. M.Kogalniceanu – str. 
Sf. Dumitru – str. Felix Aderca – 
str. Madona Dudu – str. Ion 
Maiorescu – str. Mihai Viteazu – 
str. Unirii 

Pentru transportarea unor 
marfuri perisabile (carne, 
peste, produse lactate, vin, 
etc.) si materiale de 
constructii 

15 15 

Pentru transportarea altor 
tipuri de mărfuri 

30 30 

Direcţia Servicii 
Publice 



penitenciarelor; 
- autovehiculele folosite în scopul salubrizării; 
- autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populaţiei cu butelii de aragaz; 
- autovehiculele destinate transportului angajaţilor la locul de muncă şi de la locul de muncă; 
- autovehiculele ce efectuează colectarea deşeurilor (de hârtie, de provenienţă animală etc.) şi transporturi 
funerare. 

2. 
Taxa pentru accesul în Parcul Nicolae Romanescu pentru toate tipurile de vehicule aşa cum sunt 
menţionate în Hotărârea Consiliului Local nr.323/2006 se  stabileşte la 4,8 lei/mp/zi/vehicul. 
                     

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
4,8 4,8 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

3. 

Taxa de parcare pentru parcarea subterană în zona Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, instituită prin HCL 
nr.97/2016, se stabileşte la: 
a) 1 leu/oră, pentru parcarea (staţionarea) de până la 2 ore; 
b) 6 lei, pentru staţionarea de la 2 ore până la 5 ore; 
c) 100 lei/lună, pentru parcarea pe timpul nopţii, de luni până vineri (18.00-6.00) şi tot weekendul; 
d) 120 lei/lună, parcarea pe timpul zilei, de luni până vineri (6.00-18.00); 
e) 50 lei/lună, parcarea pe timpul zilei, de luni până vineri (8.00-18.00) pentru maşinile electrice; 
f) 100 lei/lună, staţionare nelimitată, pentru maşinile electrice; 
g) 300 lei/lună, staţionare nelimitată, pentru restul maşinilor; 
h) 50 lei, taxă remitere tichet, pentru pierderea, deteriorarea, etc a tichetului. 
        

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
a)     1 1 
b)     6 6 
c)   100 101 
d)   120 122 
e)    50 51 
f)   100 101 
g)   300 304 
h)    50 51 

 

Direcţia Elaborare şi 
Implementare 

Proiecte 



4. Taxa de intrare pentru accesul la „Craiova Water Park”, instituită prin HCL 161/2016, se stabileşte la: 
a) 24 lei/zi pentru copii între 5 şi 10 ani, de luni până vineri; 
b) 36 lei/zi pentru personele peste 10 ani, de luni până vineri; 
c) 34 lei/zi pentru copii între 5 şi 10 ani, în week-end; 
d) 50 lei/zi pentru personele peste 10 ani, în week-end; 
e) 15 lei/zi pentru acces la saună, persoane de peste 16 ani; 
f) 20 lei/curs/copil pentru  cursurile de înot pentru copii.  

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
a)      24 24 
b)      36 36 
c)      34 34 
d)      50 51 
e)      15 15 
f)      20 20 

 

Direcţia Elaborare şi 
Implementare 

Proiecte 

5. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu tramvaie, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.71/2009 se stabileste la 500 lei. 
        

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
500 507 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

6. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane în regim de inchiriere, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.71/2009 se stabileste la 500 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
500 507 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

7. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim contractual, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.71/2009 se stabileste la 1.000 lei.     

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
1.000 1.013 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

8. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri efectuat cu tractoare cu remorci sau semiremorci, 
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009 se stabileşte la 20.000 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
20.000 20.268 

 

Direcţia Servicii 
Publice 



9. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, 
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009 se stabileşte la 500 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
500 507 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

10. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizatiei de transport ocazionata de pierderea, sustragerea sau 
deteriorarea celei eliberate anterior, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009: tarif initial . 

Direcţia Servicii 
Publice 

11. 
Taxa pentru eliberare copie conforma a  autorizatiei de transport, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.71/2009 se stabileste la 500 lei/ vehicul. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
500 507 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

12. Taxa pentru modificarea  autorizatiei de transport (date de identificare, denumire, sediu), stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009 se stabileste la 50% din tariful initial. 

Direcţia Servicii 
Publice 

13. Taxa pentru prelungirea  autorizaţiei de transport, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009 se 
stabileste la 50% din tariful initial. 

Direcţia Servicii 
Publice 

14. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de persoane sau bunuri,  în regim de 
taxi, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste la 50 lei.  

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
50 51 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

15. 
Taxa pentru eliberarea unui duplicat al  autorizatiei de transport/ autorizatiei de taxi stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste la 4 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
4 4 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

16. 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se 
stabileste  la 50 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
50 51 

 

Direcţia Servicii 
Publice 



17. Taxa pentru înlocuirea autorizaţiei de transport, a autorizaţiei de taxi sau a autorizaţiei pentru activitatea 
de dispecerat taxi ocazionată de schimbarea denumirii transportatorului, de înlocuirea persoanei 
desemnate sau a autovehiculului, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste  la 25 
lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
25 25 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

18. 
Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.122/2008 se stabileste la  10 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
10 10 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

19. Taxa de eliberarea autorizaţiei taxi/vizare anuală, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.258/2007, 
se  stabileşte la 60 lei/an. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
60 61 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

20. Taxa pentru folosirea parcărilor aparţinând domeniului public  de către autovehiculele care desfăşoară 
activitatea de taximetrie, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.258/2007, se  stabileşte la 0,36 
lei/zi/vehicul. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    0,36      0,36 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

21. Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, 
stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr.118/2016, se stabileste la 30 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    30      30 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

22. Taxa pentru eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public local de persoane ocazionat de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, stabilita prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.118/2016, tarif initial. 

Direcţia Servicii 
Publice 

23. 
Taxa pentru modificarea licentei de traseu (datele de identificare, denumire, sediu), stabilita prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.118/2016, se stabileşte la 15 lei.  

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    15      15 

 

Direcţia Servicii 
Publice 



24. Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, 
în limita valabilitatii programului de transport, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.118/2016, se 
stabileşte la 15 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    15      15 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

25. 
Taxa pentru branşamente aeriene electrice de telefonie şi televiziune prin cablu,stabilită prin HCL 
37/2014, este de 12 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    12      12 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

26. Taxa pentru obţinerea Autorizaţiei spargere stradă, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.37/2014, 
va reprezenta 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.  

Direcţia Servicii 
Publice 

27. Taxa pentru prelungirea Autorizaţiei spargere stradă, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.468/2013, este de 100 lei pentru persoane fizice şi 5000 lei pentru persoane juridice. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
Persoane fizice      :   100 101 
Persoane juridice   : 5000 5067 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

28. 
Taxa de eliberare a Certificatului de agreere, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/2013 
modificată prin HCL 541/2013, este de 2500 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    2500      2534 

 

Direcţia Servicii 
Publice 



29. Taxa specială de salubritate instituită prin HCL nr.424/2015, care se datorează de către utilizatori, 
persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat 
cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Craiova şi stabilită conform HCL nr.47/2018 este  : 
a) 8 lei/lună/persoană, pentru persoane fizice;  
b) 91 lei/lună/mc, pentru persoane juridice;  
c) 91 lei/lună/mc, pentru persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de 
avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil 
autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele 
autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei sau alte 
profesii asemănătoare, desfăşurate în mod autonom, în condiţiile legii, care nu au încheiat contract de 
prestări servicii cu S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
a)        8 8 
b)       91  91 
c)       91          91 

 

Direcţia Servcii 
Publice 

30. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de liber acces în centrul istoric pentru aprovizionare, instituită prin 
HCL 211/2015, se stabileşte la 40 lei/vehicul/an. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    40      41 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

31. 
Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculului neînmatriculabil, instituită prin HCL 
391/2007, se stabileşte la 6 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    6      6 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

32. 
Taxa pentru eliberarea plăcuţei cu numărul de înregistrare a mopedului, instituită prin HCL 391/2007,  se 
stabileşte la 22 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    22      22 

 

Direcţia Servicii 
Publice 

33. Taxa pentru eliberarea plăcuţelor cu numărul de înregistrare pentru alte  vehicule, instituită prin HCL 
391/2007,  se stabileşte la 60 de lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    60      61 

 

Direcţia Servicii 
Publice 



34. Contravaloare carte de identitate se stabileşte la 7 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    7      7 
 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

35. Contravaloare carte de identitate provizorie se stabileşte la 1leu. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    1      1 
 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

36. 
Taxa oficiere căsătorie în sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Craiova se stabileşte la 50 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    50      51 

 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

37. Taxa oficiere căsătorie în sediul Primăriei se stabileşte la 850 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    850      861 
 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

38. Taxa pentru executarea de fotografii în incinta Casei Căsătoriilor se stabileşte la 35 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    35      35 
 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

39. Taxa înregistrare video în incinta Casei Căsătoriilor se stabileşte la 35 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    35      35 
 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

40. 
Contravalorea fotografiilor executate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Craiova este de 3,5 lei/bucată. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    3,5      3,5 

 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

41. 
Taxa arhivă pentru eliberarea documentelor în baza Registrelor de Stare Civilă aflate în arhiva proprie se 
stabileşte la 10 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    10      10 

 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 



42. Taxa furnizare date se stabilește la 1 leu/ persoană. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    1      1 
 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

43. 
Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva Primăriei Municipiului Craiova, cu 
excepţia celor referitoare la drepturile salariale, precum şi copii ale documentelor aflate în cadrul 
compartimentelor de specialitate,  stabilesc astfel: 
 
 

Tip format Persoane fizice 
lei/filă 

Persoane juridice 
lei/filă 

 Cuantum taxă 
2018 

Cuantum taxă 
2019 

Cuantum taxă 
2018 

Cuantum 
taxă 2019 

Format A4 4 4 5 5 
Format A3 5 5 7 7 

Serviciul 
Administraţie Publică  

44. Taxă identificare documente în arhivă se stabileşte la 30 lei/cerere. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    30      30 
 

Serviciul 
Administraţie Publică  

45. (1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a acordului de funcţionare pentru activităţi comerciale conform 
O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, se stabileşte la 100 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    100      101 

(2) Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei şi se plăteşte anticipat, 
până la 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor. 

Direcţia Patrimoniu 

46. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 
construire, se stabilesc astfel: 

Denumirea formularului lei/set 

 
Cuantum taxă 

2018 
Cuantum 
taxă 2019 

a) formulare documentaţie pentru obţinerea certificatului  de 
urbanism 

9 9 

b) formulare documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de 12 12 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 



 

construire 
c) formulare documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de 
demolare 

12 12 

d) formulare documentaţie pentru obţinerea avizului Consiliului 
Judeţean 

7 7 

e) formulare documentaţie pentru obţinerea  fişei tehnice 2 2 

47. Taxa pentru fiecare aviz obţinut, în numele solicitantului, de structura de specialitate organizată în cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova se stabileşte la 8 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
      8      8 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

48. Taxa pentru eliberarea avizului prealabil de oportunitate se stabileşte la 50 lei, în baza HCL 15/2016. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    50      51 
 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

49. Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a stadiului construcţiei se stabileşte la 10 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    10      10 
 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

50. Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei se stabileşte la 10 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    10      10 
 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

51. Taxa pentru eliberarea certificatului de recenzat şi adresă evoluţie stradă se stabileşte la 10 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    10      10 
 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

52. Taxa pentru eliberarea avizului de amplasament  (banner, mash, etc, ) se stabileşte la 10 lei. 
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    10      10 
 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

53. Taxa pentru eliberarea adeverinţei de intravilan se stabileşte la 10 de lei.   
Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 

    10      10 
 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 



54. Taxă pentru atestarea, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.303/2012, este de 100 lei în cazul persoanelor fizice şi 300 lei în cazul persoanelor 
juridice. Taxele speciale pentru activitatea de administrare a imobilelor se utilizează integral pentru buna 
desfăşurare a activităţii de atestare a persoanelor fizice, precum şi de autorizare a persoanelor juridice,  
conform  art.60 din Hotărârea Consiliului Local nr.303/2012. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
Persoane fizice    : 100 101 
Persoane juridice : 300 304 

 

Direcţia Fond Locativ 
şi Control Asociaţii 

de Proprietari 

55. 
Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate cu prevederile Legii 
nr.544/2001,  se  stabileşte la 0,3 lei/coala si/sau filă. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    0,3      0,3 

 

Direcţia Relaţii 
Publice şi 

Management 
Documente 

56. Taxa de urgență pentru eliberarea adeverinţei de intravilan se stabileşte la 50 de lei. Termenul pentru 
eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea 
documentului în termenul legal.  

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    50      51 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

 
57. 

 
Taxa de urgență pentru eliberarea extras PUG/PUZ se stabilește la 50 de lei. Termenul pentru eliberarea în 
regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului 
în termenul legal. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    50      51 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

58. Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală se stabilește la 50 de lei. 
Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de o zi. Taxa de urgenţă se adaugă la taxa stabilită 
pentru eliberarea documentului în termenul legal. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    50      51 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 



59. 
Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de recenzat se stabilește la 50 de lei. Termenul pentru 
eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea 
documentului în termenul legal. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    50      51 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

60. 
Taxa de urgență pentru eliberarea adresei evoluţie stradă se stabileşte la 50 lei. Termenul pentru eliberarea 
în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea 
documentului în termenul legal. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    50      51 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

61. 
Taxa de urgenţă pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru înstrăinare/informare se stabilește la 
500 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 7 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la 
taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    500      507 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

62. Taxa de urgență pentru obținerea avizului de amplasament (banner, panou publicitar, mash) se stabilește la 
100 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la 
taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal. 
 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    100      101 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

63. 
Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției se stabilește 
la 200 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la 
taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    200      203 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 



64. 
Taxa de urgență pentru eliberarea de copii ale documentelor  existente la nivelul Direcţiei Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului, cu excepţia celor referitoare la drepturile salariale se stabilește la 150 de lei. 
Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgenţă se adaugă la taxa stabilită 
pentru eliberarea documentului în termenul legal. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    150      152 

 

Direcţia Urbanism, 
Amenajarea 
Teritoriului 

65. Taxa de urgenţă pentru eliberarea în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii, a certificatelor 
(duplicatelor) şi dovezilor de stare civilă, a faptelor de stare civilă, precum şi a adeverinţelor şi a furnizării 
datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se stabileşte la 100 lei. 

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    100      101 

 

Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor 

66. Taxa de urgență pentru soluționarea declarațiilor fiscale/cererilor privind impozitele și taxele locale privind 
bunurile imobile se stabilește la 100 de lei. Termenul pentru efectuarea lucrărilor în regim de urgență este 
de până la 5 zile de la înregistrare. În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, termenul se 
suspendă până la completarea cu documentele solicitate.  

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
   100      101 

 

Direcția Impozite și 
Taxe 

67. Taxa de urgență pentru soluționarea declarațiilor fiscale/cererilor privind impozitele și taxele locale privind 
mijloacele de transport se stabilește la 100 de lei. Înregistrarea/răspunsul se face în aceeaşi zi cu 
înregistrarea. În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, termenul se suspendă până la 
completarea cu documentele solicitate.  

Cuantum taxă 2018 Cuantum taxă 2019 
    100     101 

 

Direcția Impozite și 
Taxe 

68. Taxa hotelieră se stabileşte la 1% valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a 
turistului. 

Direcția Impozite și 
Taxe 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marius MIHAI 



             Anexa nr.4 la Hotărârea nr.158/2018  
 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru indexarea impozitelor şi taxelor 
locale aferente anului 2019, rata inflaţiei este de 1,34% . 

SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII 
 

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR FIZICE 
 

Nr.crt. NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2018 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2019 
1 Art.493 alin.3) din Legea nr.227/2015 

-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu 
amendă de la 70 lei la 279 lei ; 
-Contravenția prevăzută la lit.b) se sancționează cu amendă 
de la 279 lei la 696 lei. 

Art.493 alin.3) din Legea nr.227/2015 
-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu 
amendă de la 71 lei la 283 lei ; 
Contravenția prevăzută la lit.b)-d) se sancționează cu amendă de 
la 283 lei la 705 lei. 

2 Art.493 alin.4) din Legea nr.227/2015 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor 
și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

Art.493 alin.4) din Legea nr.227/2015 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 329 lei la 1.599 lei. 

 
Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR JURIDICE 

 
Nr.crt. NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2018 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2019 

1 Art.493 alin.5) din Legea nr.227/2015 
-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu 
amendă de la 280 lei la 1.116 lei ; 
-Contravenția prevăzută la lit.b) se sancționează cu amendă 
de la 1.116 lei la 2.784 lei. 

Art.493 alin.5) din Legea nr.227/2015 
-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu 
amendă de la 284 lei la 1.131 lei ; 
-Contravenția prevăzută la lit.b) se sancționează cu amendă de la 
1.131 lei la 2.821 lei. 

2 Art.493 alin.4) si 5) din Legea nr.227/2015 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor 
și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei. 

Art.493 alin.4) si 5) din Legea nr.227/2015 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 1.317 lei la 6.397 lei. 
 



3 Art.493 alin.41) din Legea nr.227/2015 
(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 
lei. 

Art.493 alin.41) din Legea nr.227/2015 
(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 507 la 2.534 lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marius MIHAI 
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