
 

MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 

                     
                                                 PROIECT            

           
 

  
 HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013 
referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013 

  
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 

 Având în vedere raportul nr. 105127/2013 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal; 

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

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1 Se aprobă modificarea anexei nr.10 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.2/2013 referitoare la taxele pentru utilizarea locurilor publice în pieţele 
şi târgurile din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi S.C. Pieţe şi Târguri  
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 
 

 
        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE 
NR. 105127/11.07.2013        

 
 
APROBAT 

                       PRIMAR, 
 LIA OLGUŢA VASILESCU 
                   

   
 
 

RAPORT 
 

cu privire la modificarea anexei nr.  10  a H.C.L.  
nr. 2/17.01.2013 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 

 
 
 
 
 
 Impozitele şi taxele pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Craiova, au fost stabilite prin 
H.C.L. nr. 2/17.01.2013, cu respectarea prevederilor din Titlul IX al Legii 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind Codul Fisca. 
 Prin adresa nr. 15690/08.07.2013, S.C. PIEŢE ŞI TARGURI CRAIOVA S.R.L  
înaintaeaza propunerea de  modificare a denumirii taxelor pentru utilizarea locurilor publice in 
pietele si  targurile  din municipiul Craiova,  prevăzute în anexa nr. 10 a H.C.L. nr. 2/2013, cu 
mentinerea nivelului acestora,  în vederea creării unor condiţii mai bune pentru realizarea 
controlului asupra activităţii de comercializare în pieţe, asa cum sunt prezentate in raportul nr.--
--------al S.C. PIEŢE ŞI TARGURI CRAIOVA S.R.L  astfel:  

-Denumirea ” taxa pentru folosirea locurilor publice de vanzare pe mesele de pe 
platourile amenajate ale pietelor si mesele pliante pentru producatori agricoli,piete si 
targuri”,propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public 
amenajat cu mese de pe platourile din piete pentru producatori agricoli,piete si targuri ”si 
”taxa pentru folosirea locurilor publice de vanzare pe mese pliante pentru producatori 
agricoli,piete si targuri ” 
-Denumirea ”taxa pentru folosirea locurilor publice de vanzare pe mesele de pe 
platourile amenjate ale pietelor -sector agenti economici, pe baza de acord cu plata 
lunara,piete si targuri ” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea 
domeniului public amenajat cu mese de pe platourile pietelor -sector agenti 
economici,pe baza de acord cu plata lunara,piete si targuri” 
- Denumirea ”taxa utilizare mese vitrine frigorifice (inclusiv utilizarea cantarului electronic 
si consumul de energie electrica)in sectoarele de produse lactate pe baza de acord cu 
plata lunara,piete si targuri” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea 
domeniului public amenajat cu vitrine frigorifice in sectoarele de produse lactate pe baza 
de acord cu plata lunara,piete si targuri ” 
- Denumirea ”taxa utilizare mese /mese tip galantar in sectoarele de produse lactate pe 
baza de acord cu plata lunara,piete si targuri” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa 
pentru folosirea domeniului public amenajat cu mese/mese tip galantar in sectoarele de 
produse lactate pe baza de acord cu plata lunara,piete si targuri ” 
- Denumirea ”taxa utilizare loc galantar format din masa tip galantar si lada frigorifica, 
piete si targuri” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului 



 

public amenajat cu loc galantar format din masa tip galantar si lada frigorifica,piete si 
targuri ” 
- Denumirea ”taxa pentru vanzare din boxe situate in halele -domeniu public,pe baza de 
acord cu plata lunara, piete si targuri” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru 
folosirea domeniului public amenajat cu boxe situate in halele -domeniu public,pe baza 
de acord cu plata lunara,piete si targuri ” 
- Denumirea ”taxa pentru vanzare din boxe in care se comercializeaza oua,lumanari si 
prestari servicii, pe baza de acord cu plata lunara, piete si targuri” propunem a avea 
urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public pentru vanzarea din boxe in 
care se comercializeaza oua, lumanari si alte prestari servicii, pe baza de acord cu plata 
lunara,piete si targuri ” 
- Denumirea ”taxa pentru vanzare din boxe sector olari pentru comercializare si 
depozitare,pe baza de acord cu plata lunara, piete si targuri” propunem a avea 
urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public amenajat cu boxe sector olari 
pentru comercializare si depozitare, pe baza de acord cu plata lunara,piete si targuri ” 
-Denumirea ”taxa pentru expunere la vanzare, in fata spatiilor comerciale, pe baza de 
acord cu plata lunara anticipata , piete si targuri” propunem a avea urmatoarea 
forma:”taxa pentru folosirea domeniului public in vederea expunerii la vanzare in fata 
spatiilor comerciale, pe baza de acord cu plata lunara anticipata, piete si targuri ” 
-Denumirea ”taxa ocupare domeniu public pentru vanzare de pepeni,varza,produse 
sezoniere din containere, pe baza de acord cu plata lunara, piete si targuri” propunem a 
avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public pentru vanzare de 
pepeni, varza, produse sezoniere din containere, pe baza de acord cu plata lunara , 
piete si targuri ” 
-Denumirea ”taxa vanzare pomi de Craciun in locuri publice, cu plata lunara, piete si 
targuri” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public 
pentru vanzare pomi de Craciun in locuri publice, cu plata lunara, piete si targuri ” 
-Denumirea ”taxa vanzare produse in locuri publice neamenajate si talcioc-targ” 
propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public pentru 
vanzare produse in locuri publice neamenajate si talcioc-targ” 
-Denumirea ”taxa ocupare teren cu tonomate cafea,lapte,aparate inghetata,ATM-uri sau 
alte agregate asimilate, pe baza de acord cu plata lunara (un loc de vanzare minim 
1mp), piete si targuri” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea 
domeniului public ocupat cu tonomate cafea,lapte,aparate inghetata,ATM-uri sau alte 
agregate asimilate, pe baza de acord cu plata lunara (un loc de vanzare minim 1mp), 
piete si targuri” 
-Denumirea ”taxa de comercializare ocazional in afara platourilor special amenajate din 
piete si targuri”propunem a avea urmatoarea forma:” taxa pentru folosirea domeniului 
public ocazional in afara platourilor special amenajate din piete si targuri” 
-Denumirea ”taxa pentru vanzare animale si pasari in sectoare amenajate in 
targuri”propunem a avea urmatoarea forma:” taxa pentru folosirea domeniului public 
amenajat cu boxe in vederea vanzarii de animale si pasari in targuri” 
-Denumirea ”taxa intrare pentru vanzare produse din autovehicule in piete si 
targuri”propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public 
pentru vanzare produse din autovehicule in piete si targuri ” 
-Denumirea ”taxa pentru vanzarea mijloacelor de transport pe platforma amenajata in 
targ” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului public pentru 
vanzarea mijloacelor de transport pe platforma amenajata in targ” 
-Denumirea ”taxa pentru folosinta terenurilor ocupate cu constructii provizorii avand 
destinatia de copertine” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea 
domeniului public ocupat cu constructii provizorii avand destinatia de copertine” 



 

-Denumirea ”taxa lunara pentru expunere in vederea vanzarii auto pe baza de acord de 
plata anticipata ” propunem a avea urmatoarea forma:”taxa pentru folosirea domeniului 
public pentru expunere in vederea vanzarii auto,pe baza de acord cu plata lunara 
anticipata” 

 
 Faţă de cele arătate mai sus PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
modificarea   anexei  10 a H.C.L. nr. 2/2013 referitoare la taxele pentru utilizarea locurilor 
publice în pieţele şi târgurile din municipiul Craiova, conform anexei nr. 1  care face parte 
integrantă din prezentul raport. 
   
 
 
 
 
 
 

Director Executiv,       Sef  Serviciu C.I.U.I.E.S.P.J. 
   ELENA BONESCU                     Cristian Geafir 

 
Vizat pentru legalitate 
Cons. Jr. Nelu Pîrvu 
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      Anexa nr. 1 la raportul ………../2013 
 

 
 

PROPUNERI PRIVIND NIVELUL TAXELOR   PENTRU UTILIZAREA 

DOMENIULUI PUBLIC IN PIETELE SI TARGURILE  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PENTRU ANUL 2013 

 

Taxele pentru utilizarea domeniului public in pietele si  targurile  din municipiul 

Craiova se stabilesc astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

SPECIFICATIE Nivel taxe 

propuse pentru 

anul 2013 

Lei/mp/zi 

Propunere taxe 

pe zi 

1. Taxa pentru folosirea domeniului public 

amenajat cu mese de pe platourile din piete 

pentru producatori agricoli 

Piete si targuri 

 

 

 

 

9 

 

2. Taxa pentru folosirea locurilor publice de 

vanzare pe mese pliante pentru producatori 

agricoli 

Piete si targuri 

 

9 

 

 

3. Taxa pentru folosirea domeniului public 

amenajat cu mese  de pe  platourile  pietelor –

sector agenti economici , pe baza de acord cu 

plata lunara 

Piete si targuri  

 

9 

 

 

4. Taxa pentru folosirea domeniului public 

amenajat cu  vitrine frigorifice  in sectoarele de 

produse lactate pe baza de acord cu plata 

lunara 

Piete si targuri 

 

22 
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5. Taxa pentru folosirea domeniului public 

amenajat cu  mese/mese tip galantar in 

sectoarele lactate pe baza de acord cu plata 

lunara 

Piete si targuri 

( 1 loc=0,5 mp ) 

 

 

 

16 

 

 

 

8 lei/loc/zi 

 

6. Taxa pentru folosirea domeniului public  

amenajat cu  loc galantar format din 

masa tip galantar si lada frigorifica 

Piete si targuri : 
a) pentru locurile de vanzare de cel putin 1 

mp 
b) pentru locurile de vanzare in suprafata mai 

mica de 1 mp ( 1 loc = 0,50 mp ) 

25  

 

 

25 lei/loc/zi 

 

12,50 lei/loc/zi 

7. Taxa pentru folosirea domeniului public 

amenajat cu  boxe situate in halele-

domeniu public, pe baza de acord cu 

plata lunara : 

Piete si targuri 

 

3,5 

 

 

8. Taxa pentru folosirea domeniului public 

pentru vanzarea din boxe in care se 

comercializeaza oua , lumanari si 

prestari servicii pe baza de acord cu 

plata lunara : 
Piete si targuri 

 

 

 

 

2,8 

 

9. Taxa  pentru folosirea domeniului public 

amenajat cu boxe sector olari pentru 

comercializare si depozitare pe baza de 

acord cu plata lunara 

 

 

1,8 

 

10. Taxa comercializare produse preambalate pe 
tonete , mese in trepte si tarabe pentru 

comercializare ziare , carti, 
casete,audio,video,CD-uri,bunuri de larg 

consum  si flori naturale si artificiale,in afara 
locurilor amenajate, pe baza de acord cu plata 

lunara 

 

 

4,3 
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11. Taxa pentru folosirea domeniului public in 
vederea expunerii la vanzare in fata spatiilor 
comerciale, pe baza de acord cu plata lunara 

anticipata: 
Piete si targuri 

Expunerea se va face pe o suprafata de  minim 
60% din lungimea fatadei spatiului comercial 

si pe o latime de 1m. 

 

 

3,6 

 

12.  Taxa pentru folosirea  domeniului public 

pentru vanzarea de pepeni, varza, 

produse sezoniere din containere, pe 

baza de acord cu plata lunara : 

Piete si targuri 
Acordul se va incheia pe o perioada de minim 7 
zile 

 

 

 

8 

 

 

 

24 lei/loc/zi 

 

13. Taxa pentru folosirea domeniului public 

pentru vanzare pomi de Craciun in 

locuri publice, cu plata lunara : 
Piete si targuri 

 

 

 

12 

 

 

120lei/loc/zi 

 

14. Taxa pentru folosirea domeniului public 
pentru vanzare produse in locuri publice 

neamenajate si talcioc-Targ 

1  

15. Taxa pentru folosirea domeniului public 
ocupat cu tonomate cafea, lapte, aparate 
inghetata, ATM –uri sau alte agregate 

asimilate pe baza de acord cu plata lunara(un 
loc de vanzare minim 1mp.) 

Piete si targuri 

 

 

9 

 

16. Taxa pentru folosirea domeniului public  
ocazional in afara platourilor special 

amenajate din piete si targuri : 
a)pentru locurile de vanzare de cel putin 1 mp 
b) pentru locurile de vanzare in suprafata mai 
mica de 1 mp ( 1 loc = 0,25 mp ) 

 

 

12 

 

 

 

 

3 lei/loc/zi 

17. Taxa  pentru folosirea cantarelor apartinand 

SC Piete si Targuri Craiova SRL  Craiova 

 

20 

5 lei/cantar 

18. Taxa  pentru folosirea domeniului public 

amenajat cu boxe in vederea vinzarii de 

animale si pasari   in targuri 

( 1 loc = 0,25 mp ) 

12 

 

3 lei/loc 

 

19. Taxa acces autoturisme-parcare  Piata 

Centrala-  poarta str. V. Alecsandri 

a) pt autoturisme mai mici de 3,5 to 

1 1 leu/30min 
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20. 

 

 

Taxa acces auto pentru aprovizionare agenti 

economici care isi desfasoara activitatea in 

Piata Centrala, pentru spatiile si terenurile 

proprietate privata a acestora pe baza de 

abonament cu plata anticipata , in cadrul 

programului de functionare  

1 mp-10 mp 

10 mp -20 mp 

> 20 mp 

  

 

 

 

 

 

100 lei/luna 

200 lei/luna 

300 lei/luna 

21. Taxa pentru depasirea duratei de acces   de 30 

minute  a vehiculelor care intra pentru 

aprovizionarea agentilor economici ce isi 

desfasoara activitatea in P Centrala, in cadrul 

programului : 

-pana la o ora (intre 30-60 minute) 

-pentru fiecare ora dupa expirarea celor 60 

minute 

Programul de intrare pentru aprovizionare in 

Piata Centrala este : 

Zilnic ,intre orele : 

04.00-09.00 

13.00-15.00 

17.00-21.00 

Sambata si duminica,intre orele: 

04.00-09.00 

13.00-15.00 

Exceptie de la programul dat fac 

autovehiculele care transporta produse 

perisabile alimentare(carne, lactate, 

oua,produse de patiserie, etc.) exclus fructe si 

legume 

 

 

 

 

 

3,5 lei/30-60 

minute 

21 lei/ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Taxa intrare  in Targ a vehiculelor pentru 

aprovizionare in cadrul programului de 

functionare: 
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 a) pentru distribuitori si carausi 

Autoturisme ( 5 mp )  

Autoutilitare(6 mp) 

Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 

Tiruri- 30 m.p 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

15 lei/zi 

18lei/zi 

30lei/zi 

90lei/zi 

 

23. Taxa  pentru folosirea  domeniului public 

pentru vanzare produse din autovehicule in 

piete si targuri : 

  

 a)- pentru sectorul legume-fructe-en gross 

Autoturisme(5 mp) 

Autoutilitare(6 mp) 

Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 

Tiruri- 30 m.p 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

15 lei/zi 

18 lei/zi 

30 lei/zi 

90 lei/zi 

 b)-pentru cereale 

Autoturisme(5 mp) 

Autoutilitare(6 mp) 

Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 

Tiruri- 30 m.p 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

20 lei/zi 

24 lei/zi 

40 lei/zi 

120lei/zi 

 c)- pentru produse de alta natura  (butoaie,  

mobilier,materiale de constructii,scutere,etc) : 

Autoturisme(5 mp) 

Autoutilitare(6 mp) 

Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 

Tiruri- 30 m.p 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

25 lei/zi 

30 lei/zi 

50 lei/zi 

150 lei/zi 

24. Taxa pentru folosirea domeniului public 

pentru  vinzarea mijloacelor de transport pe 

platforma amenajata in targ  

  

 Autovehicule pana in 3,5 tone 5mp  15 lei/zi 

 Autovehicule peste 3,5 tone 6mp  18 lei/zi 

 Autovehicule peste 7,5 tone 10mp  30 lei/zi 

25. Taxa pentru folosinta locurilor publice pentru  

terase –activitate sezoniera ,pe baza de acord 

cu plata lunara : 

Piete si targuri 

 

 

          0,5 
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26. Taxa anuala publicitate 

Pe cladiri 

Pe panouri 

 

1 

1 

 

27. Taxa pentru eliberare copii documente 

solicitate in conformitate cu legistatia in 

vigoare 

1/pagina  

28. Taxa pentru folosirea domeniului public  

ocupat cu contructiile provizorii avand 

destinatia de copertine 

3,5  

29. Taxa utilizare grupuri sanitare din piete si 

targuri 

0,5 lei/utilizare  

30. Taxa pentru rezervarea meselor de pe 

platourile amenajate pe domeniul public, pe 

baza de acord cu plata lunara anticipata , la 

cerere , pentru producatori . 

2,2 lei/mp/zi  

31. Taxa folosire domeniu public  pentru expunere 

in vederea vanzarii auto . Pe baza de acord de 

plata anticipata  

a) pentru autoturisme ( 5 mp ) 

b) pentru autoutilitare ( 6 mp ) 

c) pentru autovehicule mai mari de 3 tone si 

utilaje agricole mai mari de 10 mp . 

  

 

 

100 lei/luna 

130 lei/luna 

200lei/luna 
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