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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 17.01.2013 

 
 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Tudor şi dl. Toader 
şi 1 consilier întârzie: Vasile. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Pană pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     În primul rând spun "La mulţi ani!" pentru că este prima şedinţă, chiar dacă este 
extraordinară, pe anul acesta, tuturor craiovenilor, d-nei primar, d-nei viceprimar, d-
nei secretar, vă spun dvs. doamnelor şi d-lor colegi, spun salariaţilor primăriei la 
mulţi ani şi un an nou pentru toată lumea.  
     Prin dispoziţia nr. 181/11.01.2013, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 17.01.2013, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor  şi taxelor locale, pentru 
anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.17/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ECO SUD 
S.R.L., având ca obiect exploatarea depozitului ecologic de deşeuri solide 
urbane în municipiul Craiova. 
 
Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi. 
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     Peste ordinea de zi: 
 
     1. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova – 
dna. Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”;  
     2. Proiect de hotărâre privind  mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului 
director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei 
     3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae Romanescu, nr.1; 
     4. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova a unei părţi din suprafaţa bunului „Parcul 
Lunca Jiului”, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova;   
     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pe anul 2013, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acestuia; 

 
 Cine este pentru punctele peste ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.                                                                                      

 
 
În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor  şi taxelor locale, pentru 
anul 2013. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.17/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ECO SUD 
S.R.L., având ca obiect exploatarea depozitului ecologic de deşeuri solide 
urbane în municipiul Craiova. 

4.  Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova – 
dna. Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;  

5. Proiect de hotărâre privind  mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” alegerea preşedintelui, a 
membrilor consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai 
asociaţiei 

6.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae Romanescu, nr.1; 
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7.  Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova a unei părţi din 
suprafaţa bunului „Parcul Lunca Jiului”, care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova;   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova, pe anul 2013, precum şi a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al acestuia; 
 

     D-na Primar: 
     Vă mulţumesc foarte mult. De regulă intervin la final, după ce aud dezbaterile. 
Astăzi însă, având în vedere că este vizita Excelenţei Sale  Ambasadorul Marii 
Britanii, nu cred că o să pot să stau până la finalul dezbaterilor. De aceea vreau să vă 
informez doar că va rămâne identic cu anul trecut cuantumul taxelor şi impozitelor 
din Craiova. este un efort extraordinar de mare pe care îl facem pentru că aşa cum 
veţi vedea la buget, anul acesta vom avea un deficit, dar am spus că o creştere a 
taxelor şi impozitelor cu 16% pentru craioveni ar fi prea mult mai ales că suntem 
între localităţile din România care  deja aveau un nivel ridicat al taxelor şi 
impozitelor. Aşadar, pentru că ni s-a permis să facem acest lucru de către Guvernul 
României prin ordonanţă de urgenţă,  este prima oară când se permite autorităţilor 
locale să nu indexeze cu 16%  sau cât este rata inflaţiei. Am profitat de această 
ordonanţă de urgenţă pentru a nu mai pune biruri în plus pe cetăţenii Craiovei. A 
trebuit să modificăm tariful la apă, aşa cum vă aduceţi aminte, anul acesta, am făcut-
o ca obligaţie pe care o aveam de la autoritatea de reglementare, acum, pentru că 
avem această posibilitate, nu vom mai face măriri de taxe şi impozite, deci 
craiovenii trebuie să ştie că vor plăti exact cât au plătit şi anul trecut. Există o 
singură schimbare, este vorba de cât se plăteşte pentru chioşcuri pentru mp. Asta 
pentru că am făcut nişte calcule şi ne-am dat seama că situaţia nu este tocmai în 
regulă. Astfel, în medie, un chioşcar plăteşte un milion şi jumătate de lei vechi, 150 
lei noi pe an, iar o persoană care vinde în piaţă, la tarabă unde nu este acoperit, în 
ploaie, în ninsoare, în căldură de 60 grade vara, plăteşte 30 milioane lei vechi, adică 
3000 lei noi. Ni s-a părut că trebuie să corectăm această nedreptate şi  sunt singurele 
lucruri care s-au întâmplat. Vă mulţumesc foarte mult şi sper să votaţi taxele şi 
impozitele aşa cum le-am reglat noi, pentru că ar fi destul de complicat să ne puneţi 
în altă situaţie după ce ne-am făcut calculele pentru bugetul de anuil acesta. Vă 
mulţumesc.   

 
                                                                                        

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor  şi taxelor locale, 

pentru anul 2013. 
     Dl. Cherciu: 
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    Mă voi referi în intervenţia mea, într-adevăr la ultima precizare pe care a făcut-o 
d-na primar, legată de nivelul taxelor pentru ocuparea terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat cu construcţii provizorii în care se desfăşoară activităţi 
comerciale, producţie, prestări servicii diferenţiate pe zone de atracţie comercială. 
Recunosc că în decembrie nu am sesizat foarte clar intenţia executivului din motivul 
că în raportul care însoteşte proiectul de hotărâre la art. I.12  este clar precizat, se 
propune a fi la acelaşi nivel ca în anul 2012 astfel: şi urmează un tabel în care sunt 
trecute valorile în lei, cu diferenţa însă că în 2012 capuşl de tabel precizează într-
adevăr lei/mp/lună, iar pentru 2013 capul de tabel are într-adevăr precizat altceva, 
adică lei/mp/zi. Recunosc că tarifele vechi, cele care s-au practicat în 2012, respectiv 
mă refer aici la zona 0 de 4 lei/mp/lună, este o valoare scăzută, deci este în jurul a 1 
euro/mp.  Dacă însă considerăm, luăm de bună propunerea în care valoarea aceasta 
devine pe zi, gândiţi.vă că ajungem să solicităm unui chioşcar, asta după cum s-a 
exprimat d-na primar, o chirie în jur de 22 euro/mp/teren în condiţia în care 
construcţia provizorie are o problemă, este făcută de respectivul proprietar. În 
condiţiile în care se închiriază spaţiile de birouri cu toate utilităţile la tarife între 8 şi 
10 euro/mp, tarifele de închiriere în mall sunt inferioare sumei de 20 euro/mp, 
valoarea propusă, repet, de 22 euro/mp aproximativ, este deosebit de exagerată.  
Acesta este motivul pentru care un chioşc de să zicem 50 mp va ajunge să plătească 
pe lună o valoare spre 2000 euro, valoare care nu cred că este suportabilă şi într-
adevăr, până la urmă, gândiţi-vă că aceşti oameni care deţin chioşcurile, până la 
urmă banii pentru a-şi acoperi chiria trebuie să-i obţină tot din buzunarele 
craiovenilor, deci ei nu au altă şansă decât fie măresc preţul produselor pe care le 
comercializează, fie intră în faliment. Această chirie, în opinia mea, este exagerat de 
mare, de aceea vă propun drept amendament să reconsiderăm şi valoarea eventual să 
fie indexată cu rata inflaţiei, cum de exemplu, s-a procedat cu alte taxe.  Acesta este 
amendamentul pe care îl susţin şi vă rog să fie supus la vot. Amendamentul meu este 
schimbarea acestei taxe care în hotărâre este art. 1.25, în raport apare la art. I.12 de 
la valoarea de anul trecut, deci să păstrăm valoarea de anul trecut indexată cu rata 
inflaţiei pe ultimii trei ani. 
     D-na Primar: 
     Este vorba de zona 0. Aşa cum ştiţi şi dvs, zona 0 înseamnă zona centrală. Cine 
doreşte să aibă o terasă în zona centrală, sau un chioşc, trebuie să şi plătească pentru 
aceasta. Suma de 2000 euro mie nu mi se pare mare, având în vedere că în Craioviţa 
se plătea ca subînchiriere 3000 euro pentru chioşc.  Chiar cred că ne menţinem în 
limite rezonabile. În al doilea rând din ceva va trebui să alimentăm bugetul local. Nu 
am crescut taxele şi impozitele pentru cetăţeni, va trebui să găsdim resurse de 
undeva, dar încă o dată vreau să vă spun, aceste sume sunt absolut rezonabile şi am 
comparat cu ce se întâmplă în alte localităţi. Este adevărtat că în alte localităţi nu 
prea mai există chioşcuri, sau decât foarte rar pe domeniul public câte o construcţie 
provizorie. Dar suntem în limitele altor localităţi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Eu o să fiu scurt în sensul că am într-adevăr propunerea de opt amendamente pe 
articole. Vreau într-adevăr şi apreciez faptul că deşi impozitele şi taxele puteau să 
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fie indexate conform propunerii Guvernului cu 16,5%, prin hotărâre de Guvern s-a 
lăsat la dispoziţia primăriei acest lucru. este un lucru foarte bun că primăria nu a 
indexat cu 16,5% dar nu pot să fiu de acord cu copy paste pentru anul 2012, în ceea 
ce priveşte impozitele şi taxele. Argumente aş avea foarte multe. Dacă mă provocaţi, 
o să vi le şi spun, dar vă spun amendamentele acum pentru a fi foarte scurt.  
     Amendamentul nr. 1 se referă la art. 1 alin. 2  care eu cer să fie anulat şi  spunea 
că impozitul astfel calculat se majorează cu un procent de 5%. Eu propun ca acest 
alineat 2 să fie scos din art. 1. Motive sunt suficiente. Vreau să vă spun că în ultimii 
trei ani de zile 2010, 2011, 2012, valoarea locuinţelor la care ne referim a scăzut cu 
peste 30%.  Dacă ar fi să ne raportăm la valoarea locuinţelor acum sau să le 
calculăm,  atunci v-aţi da seama că am multă dreptate. 
     Amendamentul nr. 2 art. 2, alin. 1 impozitul taxa pe clădiri în cazul persoanelor 
juridice şi al altor contribuabili, alţii decât persoanele fizice care au clădiri în 
proprietate se stabileşte  prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de 
impozitare a clădirilor înregistrate în contabilitatea acestora, iar impozitul pe clădiri, 
astfel calculată propunerea mea se majorează cu un procent de 10% şi nu 15% cât 
era anul trecut. Am vrut să fim echitabilişi la persoane fizice şi la persoane juridice. 
     Amendamentul 3 art. 2 alin. 1 cota de impozitare pentru clădirile cu destinaţie 
turistică care nu funcţionează în timpul unui an calendaristic se stabileşte prin 
procent de 5% din valoarea de inventar a clădirii. Acolo spunea că se majorează cu 
20%, iar eu spun ca acea majorare şi în cazul în care nu funcţionează să fie 0 adică 
să se scoată cei 20% ca majorare. Şi aşa când o clădire nu funcţionează şi de-abia îşi 
achită cei 1% dacă mai are şi majorări înseamnă că îi mai dăm o măciucă n cap cum 
se spune pe româneşte.  
     Amendamentul 4 art. 3 la impozitul pe mijloacele de transport stabilite în alin. 1 
se adaugă  o cotă adiţională de 5% pentru vehiculele înmatriculate de 200 cmc sau 
fracţiuni din acestea: motorete, motociclete, autoturisme de până la 1600 cmc şi cota 
adiţională de 15% pentru mijloacele de transport, adică am propus ca la aceste 
mijloace să menţinem ce a fost înainte de 2012 şi să majorăm la cele care sunt peste 
1600 cmc cu 15%, era 10% în vechiul articol.  
     Amendamentul 5 taxa hotelieră pentru municipiul Craiova datorată de către 
persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani se stabileşte la 1%  aplicată asupra valorii 
totale a cazării tarifului. Eu am propus ca această taxă să se majoreze cu 10% faţă de 
cât era înainte şi nu cu 15%  cât era anterior. 
     Amendamentul 6 art. 25 taxa pentru ocuparea terenurilor aparţinând domeniului 
public şi privat, construcţii provizorii în care se desfăşoară activităţi comerciale de 
producţie şi prestări servicii diferenţiate, s-a discutat aici despre această chestiune. 
Eu aici am avut o propunere şi mai categorică şi am zis ca de la 3,21 să se reducă cu 
50%, 1,5 cu 1 şi 0,5%. Amendamentele mele le am şi scrise şi le-am dat şi le voi da 
şi în continuare. 
     Amendamentul 7 taxa pentru ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public 
şi privat cu tonete stradale, rulote şi aşa mai departe, am propus o reducere cu peste 
50%  în loc de 7 lei să fie 3,5, în loc de 5 lei, 3,5, în loc de 4, 2 lei.  
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     Acum am un amendament pe care o rog pe d-na primar în calitate de fost 
parlamentar şi vechi parlamentar în calitate de primar să încercăm ca anul 2013, ştiu 
că este foarte greu pentru bugetul local, dar dacă vrem într-adevăr să strângem banii 
la bugetul primăriei, eu propun următorul articol şi anume vă rog să fie luat în seamă 
şi propus inclusiv dacă se poate către guvern. Să se anuleze majorările şi penalităţile 
datorate de persoanele fizice la plata impozitelor. Vă spun de ce. La ora actuală sunt 
foarte multe persoane care au penalităţi şi majorări  foarte multe. Se numesc acele 
arierate. Aceleaşi lucruri sunt şi la persoanele juridice. Îmi pare rău că nu am studiat 
bine tema la persoanele juridice dar ne încărcăm cu aceste arierate şi nu ştiu dacă 
vreodată vor putea oamenii să le plătească. Acestea sunt amendamentele mele. 
     D-na Primar: 
     O scurtă replică. Dacă nu pot să le plătească aţi văzut ce se întâmplă. Săptămâna 
aceasta au avut o mostră. Nu se plăteşte pe domeniul public asta se întâmplă. 
     Dl. Preşedinte: 
     Nu era vorba de cele de pe domeniul public, era vorba de taxele şi impozitele 
pentru persoanele fizice. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Acest consiliu local are din punct de vedere al desfăşurării activităţii lui, două 
paliere. Un palier este cu discuţiile care au loc la nivel de comisii şi al doilea palier 
sunt discuţiile finale şi votarea propriu-zisă în plen. Şi dvs. ca şi mine facem parte 
din diferite comisii. În acele comisii noi putem să ne punem întrebările respective, să 
venim cu amendamentele pe care le dorim, să primim şi răspunsuri concludente din 
partea economiştilor primăriei. Ceea ce faceţi dvs. în acest moment sărind peste 
activitatea din comisii nu faceţi decât să rezumaţi prezenţa dvs. la un moment 
declarativ. Nu puteţi să primiţi nişte răspunsuri din partea economiştilor primăriei în 
momentul acesta pentru că suntem în şedinţă în plen. Lumea o să reţină că dvs. aţi  
fost de partea poporului şi, prin urmare, noi, ceilalţi care am votat într-un fel sau 
altul, vom fi categorisiţi drept adversari în general ai dvs. şi ai majorităţii cetăţenilor. 
Nu este corect ceea ce faceţi, trebuia să discutaţi aceste lucruri în comisii şi după 
aceea legea vă dădea voie  să veniţi cu ele şi în plen. 
     D-ra Predescu: 
     Dintre amendamentele propuse anteriro, în ceea ce aţi propus dvs. , dl. consilier 
Pană, amendamentele 1, 3, 4 privesc efectiv chestiuni care ţin de efectul legii. În 
momentul în care a fost redactat proiectul de buget pentru aceste probleme s-a făcut 
o aplicare directă a dispoziţiilor legale. Restul chestiunilor ţin în parte de 
oportunitate, iar dezbaterile s-au făcut şi anterior în privinţa formei de reglementare 
pe care noi am însuşit-o pniţial şi pe care executivul şi-a însuşit-o  şi o propune 
astăzi. 
     În privinţa ultimei aserţiuni, v-aş ruga să avem în vedere că faceţi vorbire despre 
datorii şi nu arierate şi să nu confundăm termenii care sunt de specialitate şi pot 
induce confuzii grave. Iar reglementarea legală ţine de disciplină şi buna funcţionare 
a societăţii, ca atare nu putem să mergem mai jos decât a funcţionat societatea cu 
foarte mult timp aproape de 2000 de ani ca acum. 
     Dl. Cherciu: 
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     Un scurt drept la replică la afirmaţia d-lui Ştefârţă care bănuiesc că m-a vizat şi 
pe mine. dacă nu m-a vizat, îmi cer iertare. Oricum vreau să-l asigur că 
amendamentul pe care eu l-am propus astăzi în plen l-am propus şi discutat inclusiv 
în comisia din care fac parte, el a fost supus la vot şi într-adevăr şi acolo, cu excepţia 
votului meu, nu a întrunit majoritatea voturilor colegilor, dar am făcut-o în comisie 
şi nu în plen.  
      Dl.  Preşedinte: 
     Aveţi dreptate, dl. Ştefârţă a spus clar, nu s-a referit la dvs. s-a referit la persoana 
mea, eu am fost vizat. Vreau să vă spun următoarele chestiuni. Nu spune nicăieri, 
deşi eu aveam pregătit materialul, l-am difuzat şi înainte de şedinţă, l-am avut şi ieri 
pregătit, dar faptul că poţi să vii cu amendamente în plen nu cred că interzice nimeni 
această chestiune. Nu am făcut-o doar de dragul de a o face. Ştiu dl. Ştefârţă că 
pentru anul 2012, dvs. eraţi în opoziţie şi v-aţi luptat ca aceste puncte să nu fie 
trecute ca să nu fie incluse la taxe şi impozite.  N-am făcut altceva decât să nu fiu de 
acord cu copy paste care s-a dat la taxele şi impozitele pentru 2013. Am greşit aici 
când am spus de arierate la persoane fizice. Ele sunt la persoane juridice, dar 
datoriile care sunt de către persoane, vreau să vă spun şi fac o referire aici. 
Asemenea propuneri pe care eu le-am făcut s-au întâmplat în anii trecuţi şi consiliul 
a fost de acord cu asemenea propuneri. Propunerea aceasta le dă un răgaz să-şi 
plătească restanţele pentru că, revin, niciodată şi veţi vedea că ne întâlnim şi la anul 
în aceeaşi ipostază să vedeţi că aceleaşi persoane care nu şi-au plătit restanţele nu-şi 
vor plăti cu atât mai mult majorările şi penalităţile la majorări.  
     D-na Secretar: 
     Dl. Cherciu are amendamentul pe care l-a formulat şi în comisii şi în şedinţa în 
plen cu privire la punctul 1 în anexă legat de folosinţa domeniului public, iar dl. 
consilier Pană la art. 2.1.8, 23.5, 25, 6, 7, 8 şi 26 ca articole.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot amendamentul d-lui Cherciu. Cine este pentru? Votat cu 3 voturi 
pentru (Cherciu, Cilibiu, Pană), 2 abţineri (Ştefârţă, Predescu) şi 17 voturi 
împotrivă.  A fost respins.      
       Amendamentele mele sunteţi de acord să le votăm în bloc? Cine este pentru 
amendamentele propuse de mine? Votat cu 3 voturi pentru (Pană, Cilibiu, Cherciu) 
şi 18 voturi împotrivă.     
     D-na Secretar: 
     Înainte de a supune la vot forma executivului, am să vă rog frumos să aveţi în 
vedere modificările făcute ca efect al modului de redactare sau de propunere 
eventual, anexa nr. 10 de la Serviciul de Pieţe, modificări ce au în vedere fie lipsa 
modului de calcul,  fie greşita încadrare a modului de determinare a taxei. De 
exemplu la punctul 4 se completează un loc care înseamnă 0,5 mp cu valoarea 8 lei 
loc/zi. La punctul 5 suprafaţa este de 0,50 mp şi nu 0,25. Punctul 17 un loc are 0,25 
mp pentru că lipsea unitatea de măsură. La punctul 29, se modifică tariful, este pe zi 
şi nu pe lună. Deci sunt completări şi modificări pe care din examinarea proiectului, 
le-am adus în faţa dvs. pentru a fi corectate.  
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     La art. 72 vă propunem o reformulare care are în vedere un text legal pe care noi 
aşa l-am avut redactat până în 2012, dar pe care de data asta direcţia respectivă l-a 
reformulat dar nu era foarte clar. Avem în vedere aprobarea anulării creanţelor 
fiscale restante aflate în sold la 31 decembrie  2012, mai mici decât 40 lei pentru 
poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai vechi de 01.01.2012. Plafonul se aplică 
totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. Este un articol care a 
fost în permanenţă în puterea consiliului local, dar în forma dată în acest an se crea o 
ambiguitate legată de modul de determinare al acestor creanţe de anulare. Acestea 
sunt modificările pe care vi le propunem şi au în vedere numai elemente de 
redactare şi nu neapărat de condiţia de legalitate nedepăşind cuantumul lui 2012. 
     Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot propunerile făcute de d-na secretar din punct de vedere al 
reformulării acestor articole. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu în forma finală a executivului. 
Cine este pentru?  

  CAP. I  -   IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 
Art.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 începând cu 01 

ianuarie, după cum urmează. 
(1) Impozitul pe clădiri  în cazul  persoanelor fizice se calculează prin 
aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, 
ţinându-se cont şi de celelalte elemente prevăzute de Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Valorile 
impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în 
cazul persoanelor fizice sunt cele prevăzute în Anexa nr.1 care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
(2)  Impozitul astfel calculat  se majorează cu un procent de 5%, nivel  admis 
de art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  (3) Impozitul se plăteşte anual în două rate egale până la 31 martie 2013 şi 30 
septembrie 2013, inclusiv. 
(4) Impozitul anual pe clădiri, datorat de către contribuabili persoane fizice de 
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În 
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate 
în Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri 
cumulat. 
(5) Persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri în afara celei de la 
adresa de domiciliu au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia 
Impozite şi Taxe. 
(6) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, 
impozitul pe clădiri se majorează  astfel: cu 65% pentru prima clădire în 
afara celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara 
celei de la adresa de domiciliu; cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele 
în afara celei de la adresa de domiciliu. 
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(7) Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, 
îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire 
existentă, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de 
specialitate al administraţiei publice locale, Directia Impozite si Taxe, în 
termen de 30 de zile. 
(8) Se acordă reducerea impozitului pe clădiri cu 10% pe o perioadă de 7 ani 
pentru  persoanele fizice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor 
din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie 
pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie 
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. 
(9) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele 
prevăzute limitativ la art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(10) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul 
an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2013, se 
acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice şi al altor 
contribuabili, alţii decât persoanele fizice, care au clădiri în proprietate se 
stabileşte prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a 
clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora,  iar impozitul/taxa pe clădiri 
astfel calculat(ă) se majorează cu un procent de 15%. 
 (2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, pentru stabilirea 
impozitului pe clădiri se aplică următoarele cote: 
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani   anteriori 
anului fiscal de referinţă; 
b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani   anteriori 
anului fiscal de referinţă; 
(3) Cota se aplică asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în 
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare.  
(4) Impozitul/taxa calculat(a) în condiţiile alin.(2) se  majorează cu nivelul de 
15%.  
(5) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul 
an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2013, se 
acordă o bonificaţie de 10%. 
(6) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele 
prevăzute limitativ la art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(7) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, persoanelor juridice altele decât cele de drept public, se 
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stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe clădiri.  
 (8) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează 
în cursul unui an calendaristic,  se stabilieste în procent de  5% din valoarea 
de inventar a clădirii. Impozitul calculat va fi majorat cu 20%. Sunt exceptate 
de la aplicarea acestei cote structurile cu destinaţie turistică care au autorizaţie 
de construire în perioada de valabilitate şi au început lucrările în termen de cel 
mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. 
 (9) Se acordă reducerea impozitului pe clădiri cu 2% pe o perioadă de 7 ani 
pentru persoanele  juridice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor 
din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie 
pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie 
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. 
 

Art.3. (1)  Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa în metri 
pătraţi de teren, rangul I al Municipiului Craiova, zona şi/sau categoria de 
folosinţă  a terenului, nivelul în lei/ha. 
(2) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale până la 31 
martie 2013 şi 30 septembrie 2013, inclusiv. 
(3) Impozitul/taxa anual(ă) pe teren, datorat(ă) de către contribuabili, 
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 
până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în 
proprietate mai multe terenuri amplasate în Municipiul Craiova, suma de 50 
lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. Dacă o persoana 
juridica – concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de 
folosinţă – încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosinţă pentru acelaşi teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorată 
de utilizatorul final. 
(5) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, 
având categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, este stabilit în  Anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(6) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, 
dar cu altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, este 
stabilit în  Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(7) Zonarea teritoriului municipiului Craiova în vederea determinării 
impozitului pe terenul din intravilanul localităţii, este prevăzută în Anexa 
nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(8)Nivelurile impozitului/taxei pentru terenurile situate în extravilanul 
municipiului Craiova sunt prevăzute în Anexa nr.4, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 (9)Terenurile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art. 257 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare. 
(10) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului / taxei pe terenuri, datorat(e) 
pentru întregul an de către contribuabilii,  persoane fizice sau juridice, pana la 
data de 31 martie a anului 2013, se acorda o bonificaţie de 10%. 

 
Art.4. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, ce 

aparţin contribuabililor persoane fizice şi juridice, se stabileşte în funcţie de 
capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune de 
capacitate sub 200 cm3  şi se plăteşte anual, în două rate egale până la 31 
martie  2013 şi 30 septembrie  2013, inclusiv. 
(2) Impozitul anual pe mijlocele de transport, datorat de către contribuabili, 
persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana 
la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate 
mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se refera la impozitul pe 
mijloacele de transport cumulat. 
(3) La impozitele pe mijloacele de transport stabilite la alin. (1) se adaugă  o 
cotă adiţională de 10%, în condiţiile art. 287 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
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Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:  
(4) Pentru ataşe, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste la nivelul a 
50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.  
(5) Se aprobă impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote*) după cum 
urmează: 

 

Capacitatea 
Impozitul  

-Lei- 

a) pana la o tona inclusiv 9 
b) intre 1 si 3 tone inclusiv 32 

c) intre 3 si 5 tone inclusiv 50 

d) peste 5 tone 61 

*)  Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule. 
 
 

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică   

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 
cm3 inclusiv 20 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 
cm3 inclusiv 79 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 
cm3 inclusiv 158 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 
6. Autobuze, autocare, microbuze 26 
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone inclusiv 33 

8. Tractoare înmatriculate 20 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 165 lei/an» 
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(6) Se aprobă impozitul pentru mijloacele de transport pe apă, prevăzute la 
art.263, alin.(7) după cum urmează: 

Tip mijloc de transport pe apă Impozitul  
- lei- 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal 20 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 53 
3. Bărci cu motor 199 
4. Nave de sport şi agrement 1060 
5. Scutere de apă 199 
6. Remorchere şi împingătoare: X 
a) până la 500 CP inclusiv 530 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 861 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1326 
d) peste 4.000 CP 2121 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 
acesta 173 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, 
inclusiv 173 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi 
până la 3.000 tone, inclusiv 265 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 464 
 
(7) Se aprobă impozitul  pentru autovehiculele de transport marfă cu masa 
totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform  Anexei nr.6 la 
prezenta hotărâre. 
(8) Se aprobă impozitul pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule 
articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform Anexei nr.7 la prezenta 
hotărâre. 
(9) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat 
pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, pana la data de 31 
martie a anului 2013, se acorda o bonificaţie de 10%. 

Art.5. Se aprobă taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, astfel: 
 
Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită 

certificatul (mp) 
Nivel  pentru anul 2013 

Lei/an 
a) până la 150 6 
b) între 151 mp. Şi 250 mp. Inclusiv 7 
c) între 251 mp. Şi 500 mp. Inclusiv 10 
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Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită 
certificatul (mp) 

Nivel  pentru anul 2013 
Lei/an 

d) între 501 mp. Şi 750 mp. Inclusiv 12 
e) între 751 mp. Şi 1000 mp. Inclusiv 14 

f) peste 1000 14 + 0,01 leu pentru fiecare m.p. care 
depăşeşte 1000 m.p. 

 
 
Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare studiilor 

geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, 
sondelor de gaze şi petrol precum şi altor exploatări se stabileşte la 8 lei/mp 
afectat. 

Art.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire se stabileşte în procent de 3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier 

Art.8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri, se stabileşte în procent de  2%  din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Art.9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
spaţii      de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice precum şi pentru 
amplasarea      corpurilor şi panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor, se 
stabileşte la 8 lei/mp. 

Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă se stabileşte în procent 
de 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru oricare altă 
construcţie decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 şi 10 se stabileşte 
în procent de  1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente. 

Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei 
construcţii, se stabileşte în procent de 0,1% din valoarea impozabilă a 
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului clădirii. În cazul 
desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei, se 
modifică astfel încât să reflecte porţiunea de construcţie care urmează a fi 
demolată. 

Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire, se stabileşte în procent de 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale.  

Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţelele 
publice de apã, canalizare, gaze, energie electricã, telefonie şi televiziune 
prin cablu, se stabileşte la valoarea de 12 lei/instalaţie. 
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Art.15. Taxa pentru emiterea avizului de principiu pentru realizarea lucrarilor 
tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Craiova se stabileşte la valoarea de 12 lei. 

Art.16. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradală şi adresă se 
stabileşte în cuantum de 10 lei. 

Art.17. (1) Taxa pentru eliberarea acordurilor de functionare pentru desfasurarea 
unei activitati economice se stabileşte la valoarea de 83 lei/an. 
(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. 

Art.18. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  alte 
asemenea planuri, deţinute de autoritatea locală, se stabileşte  la 33 lei/mp 
de plan. 

Art.19. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator si viza anuala a acestuia 
se  stabileşte  la valoarea de 70 lei. 

Art.20. (1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, clasificată în clasa CAEN 5610   – 
„restaurante” şi 5630 –„baruri”, se stabileşte astfel: 
a)  pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 50 mp - 900 lei; 
b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 mp şi 150 mp -1.800 
lei; 
c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 151 mp si 300 mp - 3.300 
lei; 
d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de peste 300 mp  - 4.000 lei. 
(2) 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. 

Art.21 (1) Se aprobă taxele pentru folosirea mijloacelor de afişaj, reclamã şi  
publicitate după cum urmează: 

a)Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pe bază de contract încheiat 
între clienţii sau alta formă de înţelegere, este în procent de 3% din valoarea 
contractului, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Suma astfel calculată se 
majorează cu 20%, conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverşi clienţi prin afişare pe 
mijloace de transport destinate special acestui scop, pe clădiri sau panouri cu 
expunere în spaţiul public (străzi, pieţe) au obligaţia să calculeze, să reţină şi 
să vireze la bugetul local taxa calculată conform lit. „a”, indiferent de forma 
sau denumirea contractului în baza căruia realizează venitul. Taxa pentru 
servicii de reclamă şi servicii se virează lunar în contul bugetului local, până 
pe data de 10 ale lunii următoare celei în care se realizează venitul. 
b) Taxa anuală pentru afişaj, în scop de reclamă şi publicitate pentru 
panourile şi afişele situate în locul în care se derulează o activitate 
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economică se determină prin aplicarea sumei de 27 lei/mp/an sau fracţiune 
de mp, la suprafaţa de reclama a panoului, afişajului sau structurii de afişaj. 
c)Taxa anuala pentru afişaj, în scop de reclamă şi publicitate realizată prin 
oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj se determină prin aplicarea 
sumei de 20 lei/mp/an sau fracţiune de mp, la suprafaţa de reclamă a 
panoului, afişajului sau structurii de afişaj. 
d)  Taxele aprobate la lit. „b” şi „c” se plăteşte anual, în două rate egale până 
la 31 martie 2013 şi 30 septembrie 2013, inclusiv. 
(2) Se aprobă taxa de publicitate pentru folosirea temporară a domeniului 
public sau privat al municipiului după cum urmează: 

Specificaţie  
Nivel taxă pentru anul 

2013 
(lei/mp supraf. Reclama/zi) 

 
Modalităţi 

de plată 
a. Taxa de reclama şi publicitate pentru 
expunerea temporara pe domeniul public sau 
privat al municipiului a afişelor de publicitate 

10  anticipat 

b. Taxa de reclamă si publicitate pentru 
contribuabilii care efectuează temporar (până 
la 30 zile) publicitate si reclamă pe domeniul 
public pentru produsele proprii sau în numele 
altora fără contract. 

22 anticipat 

 
(3) Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului 
public si privat al municipiului în scop de reclamă şi publicitate realizată 
prin panouri, afişaj sau structură de afişaj prevăzute la pct.2.b se stabileşte la 
12 lei/mp/zi. 
(4) Orice contribuabil care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi  
publicitate, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Direcţia Impozite 
şi  Taxe, în termen de 30 de zile de la data amplasării, sub sancţiunile 
prevăzute de  art.294 alin.2 din Codul fiscal. 

Art.22.(1) Impozitul pe spectacole pentru manifestãrile artistice şi distractive de 
videotecã şi discotecã, se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se 
desfãşoarã spectacolul, dupã cum urmează: 
a) în cazul videotecilor =  2 lei/mp/zi.   
b) în cazul discotecilor  = 3 lei/mp/zi.  
(2) Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecţie 5 pentru 
municipiul Craiova. 
(3) Cota de impozit pentru orice persoană care organizeaza o manifestare 
artistica, o competiţie sportivă sau alta activitate distractiva în Municipiul 
Craiova se  
determină după cum urmează: 
a)în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, 
opera, 
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opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui 
film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau 
internaţionala, cota de impozit este egala cu 2%; 
b)în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. A), 
cota de 
impozit este egala cu 5%. 

Art.23. Taxa hotelieră pentru şederea în municipiul Craiova datoratã de persoanele 
fizice în varsta de peste 18 ani se stabileşte 1% aplicată asupra valorii totale 
a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.              

  Taxa astfel calculată se majoreaza cu 20% conform art.287 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  
Art.24. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu 

terase sezoniere şi parcuri de distracţii, în care se desfăşoară activităţi 
comerciale, diferenţiată pe zone de atractie comercială, se stabileste astfel: 

 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

o
n
a
 
0

1 

Zona 1 0,75 
Zonele 2 şi 3 0,50 

 
Art.25. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat 

construcţii provizorii, în care se desfăşoară activităţi comerciale,  de 
producţie şi prestări servicii, diferenţiată pe zone de atractie comercială,  se 
stabileste astfel: 

 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 
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 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

o
n
a
 
0

3 

Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

 
Art.26. Taxă pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, cu 

tonete stradale, rulote, măsuţe, etc, pentru vânzare, expunere, diferentiată pe 
zone de atractie comerciala, se stabileste astfel: 

 
 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

o
n
a
 
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%. 
 

Art.27. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand domeniului 
public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru 
comercializarea de carte-presa, prestari de servicii si desfasurarea 
activitatilor de agrement, diferentiata pe zone de atractie comerciala, se 
stabileşte astfel: 

 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 
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Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 

o
n
a
 
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%. 

 
Art.28. 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 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 

o
n
a
 
0

3 

Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

 
Art.29. Zonele de atracţie comercială avute în vedere la stabilirea taxelor instituite 

la art.24, art.25, art.26, art.27 şi art.28 sunt prevăzute în Anexa nr.8 la 
prezenta hotărâre. 

Art.30. Sancţiunile prevazute la art.294 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr.571/2003, 
vor fi: 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art. 294 alin. 
(3) 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de 
la 279 lei la 696 de lei 
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Art. 294 alin. 
(4) 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei. 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art. 294 alin. 
(6) 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv: 
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 1116 lei la 2784 lei. 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei. 

 
 
 
 
CAP. II.  TAXE SPECIALE 
 
Art. 31. (1) Se aprobă taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pentru 

autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul „A” şi „B” 
ale municipiului Craiova, la urmatoarele niveluri: 

 
 

Specificaţie 

Nivel taxă 
pentru anul 

2013 
(lei/zi/vehicul) 

Pentru transportarea unor marfuri 
perisabile (carne, peste, produse lactate, 

vin, etc.) si materiale de constructii 
12 

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 altor tipuri de mărfuri 24 

Perimetrul „B”: 
Calea Bucuresti – Bd. 
Carol I – str. Aries –str. 
M.Kogalniceanu – str. 

Pentru transportarea unor marfuri 
perisabile (carne, peste, produse lactate, 

vin, etc.) si materiale de constructii 
15 
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Sf. Dumitru – str. Felix 
Aderca – str. Madona 
Dudu – str. Ion 
Maiorescu – str. Mihai 
Miteazu – str. Unirii 

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri 30 

 (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, 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. 

 
Art.32.Taxa pentru accesul în Parcul Nicolae Romanescu pentru toate tipurile de 

vehicule aşa cum sunt menţionate în Hotărârea Consiliului Local nr. 
217/2005, se  stabileşte la 4,8 lei/mp/zi/vehicul. 

 
 
CAP. III.  ALTE TAXE LOCALE 
 
Art.33. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 

obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică, aşa cum sunt 
definite în Legea nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea 
nr.494/2004, se stabileşte, în funcţie de numărul de zile pentru care 
deţinătorul declară că îl utilizează în scopul obţinerii de venit,  la valoarea 
de 15 lei/zi/utilaj şi se virează la bugetul local până la sfârşitul lunii 
următoare celei în care s-a realizat venitul. 

 
 
Art.34. (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. 
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(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. 

Art.35. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire, se stabilesc astfel: 

 
Denumirea formularului Nivel pentru 2013 (lei/set) 

a) formulare documentaţie pentru 
obţinerea certificatului  de urbanism 

9 

b) formulare documentaţie pentru 
obţinerea autorizaţiei de construire 

12 

c) formulare documentaţie pentru 
obţinerea autorizaţiei de demolare 

12 

d) formulare documentaţie pentru 
obţinerea avizului Consiliului Judeţean 

7 

e) formulare documentaţie pentru 
obţinerea  fişei tehnice 

2 

 
Art.36.Taxa pentru fiecare aviz obţinut, în numele solicitantului, de structura de 

specialitate organizată în cadrul Primăriei Municipiului Craiova se stabileşte 
la 7 lei. 

Art.37. Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva 
Primăriei Municipiului Craiova, cu excepţia celor referitoare la drepturile 
salariale, se  stabilesc astfel: 

 Persoane fizice 
lei 

Persoane juridice  
lei 

Format A4 4 5 
Format A3 5 7 
Format A2 6 9 

 
Art.38. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate 

cu prevederile Legii nr.544/2001,  se  stabileşte la 1 leu/coala si/sau filă. 
Art.39. Taxa pentru folosinţa terenurilor aparţinând domeniului privat al 

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

Art.40.Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii având 
destinaţia de garaje se  stabileşte la 1,5 lei/mp/lună. 
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Art.41.Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii având 
destinaţia de copertine, se  stabileşte la 1,2 lei/mp/lună. 

Art.42.Taxa pentru folosinţa păşunilor comunale din teritoriul administrativ al 
municipiului Craiova, se  stabilesc  astfel: 

 
 Categorie animale Nivel pentru anul 2013 (lei/sezon) 

Bovine şi cabaline adulte 30 
Tineret bovin şi cabalin până la 2 ani 25 
Ovine şi caprine 20 

 
Art.43.Taxa de eliberarea autorizaţiei taxi/vizare anuală, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 161/2003, se  stabileşte la 
60lei/an. 

Art.44.Taxa pentru folosirea parcărilor aparţinând domeniului public  de către 
autovehiculele care desfăşoară activitatea de taximetrie, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 258/2007, se  
stabileşte la 0,36 lei/zi/vehicul. 

Art.45.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 al Municipiului Craiova  
nr. 267/2006, se stabileşte la 6 lei/zi/vehicul. 

Art.46.(1) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenţa 
fiscala a Direcţiei Impozite si  Taxe a Municipiului Craiova, aparţinând 
persoanelor fizice şi/sau juridice, se calculează în lei pe an, pentru anul 2013 
se stabileşte valoarea de 40 lei/an/vehicul. Odata cu achitarea taxei pentru 
parcarea curenta a autovahiculelor se va emite si vinieta pentru atestarea 
platii taxei de parcare care consta întrun timbru autocolant cu elemente de 
identificare ale autoritati administratiei publice locale si informaţii cu privire 
la plata taxei de catre utilizatorul autovehiculului. 
(2)Taxa se plăteşte anticipat până la data de 31 martie 2013, după această 
dată  calculându-se majorări de întârziere in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 
(3) Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a 
autovehiculelor, instituţiile publice din municipiul Craiova şi persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de scutire asupra impozitului pe mijloacele 
de transport în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(4) În cazul în care un autovehicul este dobândit în cursul unui an, taxa 
pentru parcarea curentă se datorează de la data de întâi a lunii următoare 
celei în care autovehiculul pentru care se datorează această taxă a fost 
dobândit.  
(5) În cazul unui autovehicul care este înstrăinat de o persoană în cursul unui 
an sau acesta este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de 
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specialitate, taxa pentru parcarea curentă se scade începând cu data de întâi a 
lunii următoare celei în care autovehiculul pentru care se datora această taxă 
a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.  
(6) Persoanele care deţin mai multe motorete, scutere, motociclete şi/sau 
ataşe ale acestora vor plăti o singură taxă de parcare. 

Art.47. (1)Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, a autovehiculelor aparţinând persoanelor fizice şi/sau 
juridice, altele decât cele prevăzute la art.46, se stabileşte astfel: 
a) 40 lei/an pentru contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice care optează 
pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe întregul an până la data de 
31.03.2013; 
b) 1 leu/zi; 
c) 15 lei/lună pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, alţii decât 
cei prevăzuţi la alin. Anterioare. 
(2) Pentru anul 2013 taxarea va fi efectuată tot prin distribuirea de viniete de 
la ghiseele Directiei Impozite si Taxe, de la casele de bilete RAT şi/ sau 
chioscurile de distribuire a presei. 
(3)În cazul autovehiculelor inmatriculate în alte localităţi şi/sau în alte state 
şi aflate în posesia persoanelor fizice şi/ sau juridice care au 
domiciliul/sediul în municipiul Craiova, nivelul taxei pentru parcarea 
curenta pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova se datorează 
şi se plăteşte în condiţiile prezentului articol. 

Art.48. Competenţele de verificare, cuantumul şi  sancţiunile aplicate  persoanelor 
fizice şi juridice care parchează pe domeniul public şi privat al municipiului 
Craiova fără să-şi procure vinieta de parcare, au fost stabilite prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 201/2011.  

Art.49.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu 
tramvaie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.71/2009, se stabileste la 500 lei. 

Art.50. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane in regim de 
inchiriere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.71/2009, se stabileste la 500 lei. 

Art.51. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim contractual 
, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.71/2009, se stabileste la 1.000 lei. 

Art.52. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri efectuat cu tractoare 
cu remorci sau semiremorci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr.71/2009, se stabileste la 20.000 lei. 

Art.53.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule speciale 
destinate serviciilor funerare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr.71/2009, se stabileşte la 500 lei. 

Art.54. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizatiei de transport ocazionata de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.71/2009: tarif initial 
stabilit conform art. 48 – 52 din prezenta hotarâre. 

Art.55.Taxa pentru eliberare copie conforma a  autorizatiei de transport, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.71/2009, se 
stabileste  la 500lei/ vehicul. 

Art.56.Taxa pentru modificarea  autorizatiei de transport (date de identificare, 
denumire, sediu), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.71/2009, se stabileste la  50% din tariful initial, stabilit conform 
art. 48-52 din prezenta hotărâre. 

Art.57. Taxa pentru prelungirea  autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.71/2009, se stabileste la 50% 
din tariful initial stabilit conform art. 48-52 din prezenta hotărâre. 

Art.58. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de 
persoane sau bunuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 50 lei.  

Art.59. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al  autorizatiei de transport/ autorizatiei 
de taxi, se stabileste la 4 lei. 

Art.60. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste  la 50 
lei. 

Art.61. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei de taxi sau a 
autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi ocazionata de schimbarea 
denumirii transportatorului, de inlocuirea persoanei desemnate sau a 
autovehiculului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/2008, se stabileste  la 25 lei. 

Art.62.Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se 
stabileste la  10 lei. 

Art.63.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 30 lei. 

Art.64.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate speciale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 70 lei . 

Art.65.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 al Municipiului 
Craiova nr.273/2009, tarif initial, stabilit conform art. 63 din prezenta 
hotarare. 

Art.66.Taxa pentru modificarea licentei de traseu (datele de identificare, 
denumire,sediu), se stabileşte la 50% din tariful initial, stabilit conform 
art.63 din prezenta hotarare. 

Art.67.Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, in limita valabilitatii programului de transport, 
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stabilita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.273/2009, se stabilește la 50% din tariful initial, stabilit conform art.63 
din prezenta hotarare. 

Art. 68. (1) Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul 
art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. 
Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligația 
înmatriculării, astfel: 
1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
3. autogreder sau autoscreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleți pentru sapat sanțuri, excavator cu rotor pentru sapat 
sanțuri sau excavator pe pneuri; 
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pamânt stabilizat; 
8. freză rutieră; 
9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
10. instalație autopropulsată de sortare-concasare; 
11. macara cu greifer; 
12. macara mobilă pe pneuri; 
13. macara turn autopropulsată; 
14. masina autopropulsată pentru oricare din urmatoarele: 

a. lucrări de terasamente; 
b. construcția si întreținerea drumurilor; 
c. decopertarea îmbracaminții asfaltice la drumuri; 
d. finisarea drumurilor; 
e. forat; 
f. turnarea asfaltului; 
g. înlaturarea zăpezii; 

15. șasiu autopropulsat cu fierastrău pentru tăiat lemne; 
16. tractor pe pneuri; 
17. troliu autopropulsat; 
18. utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor; 
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
20. vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri; 
21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 
22. vehicul pentru tăiat și compactat deşeuri; 
23. motostivuitor (autostivuitor); 
24. și altele asemenea. 
25. autostivuitor; 
26. combină agricolă pentru recoltat cereale și/ sau furaje; 
27. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc. 
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(2) Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau 
juridice la data de 31 decembrie 2012, taxa datorata pentru întregul an 
fiscal 2013, se stabilește in cuantum de 34 lei/an pentru fiecare vehicul lent 
și se achită anticipat, pâna cel târziu la data de 31 martie 2013, după această 
dată, datorându-se majorări de întârziere în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
(3) Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2013, taxa se 
datorează începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a 
dobândit vehiculul lent, proporțional cu perioada ramasă până la sfârșitul 
anului fiscal, respectiv se declară și se achită în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data dobândirii. 
(4) În vederea declarării, se va completa de catre fiecare contribuabil 
”Declarația de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente 
in cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice”, datorată in 
temeiul Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare, 
coroborată cu prezenta hotărâre. 
(5) Pentru vehiculele lente înstrăinate în cursul anului, taxa se dă la scadere 
începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a avut loc 
înstrainarea, proporțional cu perioada rămasă pâna la sfârsitul anului 
respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul 
compensării cu alte impozite și taxe exigibile la acea dată la cerere sau din 
oficiu, sau al restituirii către contribuabil, la cerere. 
(6) Se exceptează de la plata acestei taxe, contribuabilii care, prin lege, nu 
datorează impozit asupra mijloacelor de transport. 

 
 

 
CAP. III. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
Art. 69.Taxele extrajudiciare de timbru constituie venituri la bugetul local şi sunt 
prevăzute în Anexa nr.9 la prezenta hotarare si care este parte integrantă din acesta. 

 
 
CAP. IV. PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE IN PIETELE SI 

TARGURILE  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
Art. 70 Taxele pentru utilizarea locurilor publice in pietele si  targurile  din 

municipiul Craiova sunt prevăzute în Anexa nr.10. 
 
Art. 71 Taxele minime lunare pentru scoaterea la licitatie/folosinta terenurilor 

aferente constructiilor provizorii si a spatiilor comerciale, situate in pietele 
agroalimentare  si targ , aflate in administrarea SC Piete si Targuri Craiova 
SRL ,  sunt prevăzute în Anexa nr.11. 
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CAP. V. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 72. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2012, 

mai mici decât 40 lei, pentru poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai 
vechi de 01.01.2012. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate 
şi neachitate de debitori.  

Art. 73. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013, 
dată la care îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local Craiova 
nr.282/2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013. 

Art.74.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă 
Socială, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia 
Patrimoniu, Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte, Direcţia Relaţii cu 
Publicul, S.C.Compania de Apa „Oltenia” SA, SC TERMO CRAIOVA 
SRL, Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, SC 
SALUBRITATE CRAIOVA SRL,  SC PIETE SI TARGURI SRL, 
Administraţia Finanţelor Publice Craiova şi Direcţia de Sănătate Publică 
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 
2 voturi împotrivă (Cilibiu, Cherciu) şi 1 abţinere (Pană).  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere 
nr.17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ECO SUD S.R.L., având ca obiect exploatarea depozitului ecologic de 
deşeuri solide urbane în municipiul Craiova. 

     D-ra Predescu: 
     Eu am doar un scurt comentariu asupra acurateţei ca şi gândire a protocolului, 
ştiind că protocolul nu produce efecte juridice fiind un act premergător protocolului 
care modifică contractul dar am ruga ca pe viitor chiar dacă o asemenea redactare 
vine din partea  unei direcţii de specialitate din cadrul ministerului, să fie redactat 
aşa cum se cuvine fără note de subsol căci într-un act în care părţile îşi exprimă 
voinţa nu există note de subsol.  
     Dl. Preşedinte: 
     Noi facem acest protocol. Actul adiţional îl vom discuta la timpul respectiv. 
      Supun la vot acest punct în ansamblu. Cine este pentru?  



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 17.01.20123                                                         29                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

Art.1.  Se aprobă actul adiţional de modificare a contractului de asociere 
nr.17/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ECO SUD S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adţional 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.120/2002. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. ECO SUD 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 23 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu). 
 
      D-na Secretar: 

     Protocolul nu produce efecte juridice, avea în vedere urgentarea demersurilor 
către masterplan pentru minister. Singurul reprezentant legal a fost un avocat în ţară, 
care sigur că a dorit să facă mici amendamente în protocol. Actul adiţional produce 
efecte pentru dvs. Acesta este un demers ca să facem adiţionalul. 

 D-ra Predescu: 
 Am şi spus că nu produce efecte juridice. Referirea mea expresă privea un 

punct din protocol care era explicat printr-o notă de subsol 3, idee care nu putea fi 
reţinută într-o notă de subsol atâta timp cât privea extinderea efectelor pentru 
întreaga rază a judeţului Dolj. Cunosc faptul că în contract, actul adiţional care 
modifică contractul, această chestiune este trecută în mod explicit în contract, dar pe 
mine ceea ce m-a deranjat şi asta este problema pe care am invocat-o, am spus că 
redactarea nu vine din partea noastră, vine din partea ministerului, dar mă mir că la 
un astfel de nivel se poate trece o chestiune importantă într-o notă de subsol, într-un 
act care, am spus iniţial, nu producea el însuşi efecte juridice, efectele juridice le 
produce actul adiţional.    
 
 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului 
Craiova – dna. Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;  

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă desemnarea Primarului Municipiului Craiova – dna.Lia-Olguţa 

Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică 
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Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj”  vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind  mandatarea Primarului Municipiului 
Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” alegerea 
preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a membrilor 
comisiei de cenzori ai asociaţiei 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” alegerea preşedintelui, a 
membrilor consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai 
asociaţiei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

12.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae 
Romanescu, nr.1; 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă dezmembrarea  terenului care aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae Romanescu, nr.1, în suprafaţă 
de 921790 mp. din acte (899251 mp. din măsurători), înscris în cartea 
funciară nr. 65760, cu număr cadastral 23926, în două loturi de teren, după 
cum urmează: 

     a)  Lotul nr.1, în suprafaţă de 3500 mp., denumit „Parcul Romanescu – 
Teatru de Vară”, pe care se află construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 – 
Teatru de Vară, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, 
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

     b)  Lotul nr.2, în suprafaţă de 918290 mp. din acte (86425 mp din 
măsurători), denumit „Parcul Romanescu”. 
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Art.2. Se aprobă preluarea bunului proprietate publică „Parcul Romanescu – Teatru 
de Vară” identificat la art.1 din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul de 
dezmembrare al terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre şi să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

              Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, 
prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea 
corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   
hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
unei părţi din suprafaţa bunului „Parcul Lunca Jiului”, care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova;   

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a terenului intravilan, situat în partea de nord 
a Parcului „Lunca Jiului” , în suprafaţă de 271600 mp., din suprafaţa totală 
de 811600 mp. a bunului „Parcul Lunca Jiului”, care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, înregistrat la poziţia 33 din anexa nr.2 a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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        Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

              Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, 
prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea 
corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

      Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii 
ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din municipiul Craiova, pe anul 2013, precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al acestuia; 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă preluarea, în cadrul Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, a personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor „Centrul de zi – Sprijin pentru 
vârstnicii abandonaţi de familie” şi „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii 
din Craiova”, prin înfiinţarea Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a 
Persoanelor Varstnice,  cu un numar de 35 de posturi, compus din doua 
compartimente: 

 - Îngrijire  la domiciliu a persoanelor vârstnice; 
 - Asistenţă şi consiliere pentru persoane vârstnice; 
Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pentru anul 
2013, conform anexelor nr.1 şi  2 care fac parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, 
prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă preluarea bunurilor achiziţionate în cadrul programelor „Centrul de 
zi – Sprijin pentru vârstnicii abandonaţi de familie” şi „Îngrijiri la domiciliu 
pentru vârstnicii din Craiova”, aflate în evidenţa Primăriei Municipiului 
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Craiova şi identificate în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în evidenţa Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe Craiova, prin  protocol de predare-preluare încheiat în 
termen de 30 de zile de la intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-reluare a bunurilor prevăzute la art.4 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 şi art.3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.59/2012 referitoare la 
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale 
şi Creşe din municipiul Craiova. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia 
Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
                                                                                         

                                                                                                                                                 
       Dl.  Preşedinte:                                                                                                         
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 17.01.2013. Vă 
mulţumesc pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Ionel Pană        Nicoleta Miulescu 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 


