
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                  PROIECT 
 
                                                                                          
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea  taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele 

municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.184610/2013  întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin 
care se propune aprobarea  taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din 
pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu  modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă taxele pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele 
municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 

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

 
 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMO0NIU            
Nr. 184610 / 05.12.2013 
 
                                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                           Primar, 
                                                                                                          LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
    
                                                      RAPORT, 
 
      Prin HCL 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1, reorganizarea 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere 
limitată cu doi asociaţi, respectiv  SC„Salubritate Craiova”SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova sub denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL având ca obiect 
principal de activitate -închirierea şi subinchirierea bunurilor proprietate publică şi privată ale 
Municipiului Craiova situate în pieţele şi târgul Municipiului Craiova. 
 Ţinând cont de prevederile  art 39, alin 2, din O.G. nr. 71/2002, potrivit căruia ,, aprobarea 
preturilor si/sau a tarifelor se face de catre consiliile locale,”prin adresa nr. 295/03.12.2013, SC ”Pieţe 
şi Târguri Craiova” SRL transmite spre  spre analiza si aprobare, taxele pentru utilizarea locurilor 
publice şi private  din pietele Municipiului Craiova,pentru anul 2014, prezentate în Anexa nr. 1. 
Totodată se mai solicită Consiliului Local  Municipal Craiova, în calitate de asociat majoritar al SC 
PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor din Târgul 
Municipal Craiova, prezentate în Anexa nr.2. Propunerea este fundamentată prin raportul cu 
nr.2573/03.12.2013 după cum urmează: 
 Determinarea taxelor  constituie un element complex intrucat un tarif ridicat poate fi ataşat de 
calitate, iar un tarif moderat va avea semnul opus, corelarea dintre costuri si tarife reprezentând un 
element principal ce joacă un rol fundamental în ceea ce priveste nivelul taxelor aferente locurilor 
publice din pietele Municipiului Craiova,  societatea  propunându-şi mentinerea nivelului taxelor 
aplicate în anul 2013, în general, însă, având în vedere necesitatea corelarii costurilor cu taxele 
încasate, se  propune modificari, respectiv redefinirea anumitor taxe şi creşterea altora ,astfel: 
 1.În ceea ce priveste taxele pentru utilizarea locurilor publice/private prezentate la punctele 
1,2,5,7,8,12,14,15,16,18,21,22,24,25,26,27, din Anexa 1, facem precizarea ca acestea au fost 
mentinute la nivelul anului 2013. 
 2.Referitor la taxele pentru utilizarea locurilor publice/private  prezentate la punctele 3, 4, 
respectiv taxele percepute pentru folosirea locurilor publice din pietele Craioviţa Orizont şi Dezrobirii, 
s- a propus o diminuare a  acestora, întrucât în cele două pieţe  nu există solicitări şi nu se desfasoară 
activităţi comerciale pe platourile agroalimentare, încercand în acest fel să se  creeze facilitati 
comercianţilor pentru reinfiinţarea celor doua pieţe.  
         3.Cu privire la taxa propusă la punctul 9 din Anexa 1, respectiv taxa pentru comercializare ouă în 
boxe, propunerea este de crestere cu 7,14%, respectiv de la 2,8 lei la 3 lei . 
       4.Referitor la taxa prezentată la punctul 10 din Anexa 1, se mentionează  că este o taxă introdusă 
prin aceasta propunere şi vizează taxarea comercianţilor de lumânări pe mese ,în afara platourilor 
special amanajate ale pietelor. 
          5.Referitor la taxele prezentate la punctul 11 si 13 din Anexa 1,taxa pentru folosirea locurilor 
publice de vânzare pe platourile amenajate -sector olari pe baza de acord cu plata lunară şi taxa pentru 
expunere la vânzare în faţa spaţiilor comerciale , se  mentionează că faţă de anul 2013, s-a aplicat o 
crestere de 11,11% şi ca urmare că  pentru olari societatea are un proiect ce vizează amenajarea 
terenului astfel incât să fie create condiţii pentru desfasurarea acestui comerţ traditional. 



        6.Referitor la taxa prezentată la punctul 19 din Anexa 1, taxa pentru folosirea cântarelor se 
propune o creştere cu 20% faţă de anul precedent intrucât costurile privind reparaţiile şi verificările  
obligatorii  ale acestora sunt mari   insă legislaţia în vigoare  obligă la asigurarea acestor servicii. 

            7.Cu privire la taxa prezentată la punctul 23 din Anexa 1, taxa pentru  aprovizionare agenţi 
economici, cu produse perisabile, se  mentionează că aceasta a fost redefinita, în sensul ca  accesul 
pentru aprovizionare în timpul programului este gratuit, însă  în afara orelor de program se va percepe 
o taxa de 10 lei /30 minute.    

           8.Cu privire  la taxa prezentată la punctul 28 din Anexa 1, taxa pentru rezervarea meselor de pe 
platourile amenajate, s-a prevazut o creştere de 13,64%. 

            9.Referitor la taxa prezentata la punctul 29 din Anexa 1, taxa pentru depozitare,se precizează  că 
este o taxă nouă, destinată comercianţilor din pieţe care au relaţii contractuale şi care doresc să 
utilizeze şi alte  spaţii pentru depozitare.Scopul instituirii acestei taxe este acela de a reduce fenomenul 
de depozitare a produselor în platourile agroalimentare, fapt ce conduce la o mai bună igienizare a 
pieţelor  . 

       10.In ceea ce priveste taxele minime lunare pentru scoaterea la licitaţie/folosinţă a  terenurilor 
aferente constructiilor provizorii şi a spaţiilor comerciale, situate în pieţele agroalimentare se propune 
o crestere cu 16,28% pentru spaţii din zidarie şi alte construcţii provizorii şi o creştere cu 15,38% 
pentru terenurile ce aparţin domeniului public şi privat  ocupat cu construcţii provizorii. 
 În Anexa nr.2 se  prezintă propunerile privind taxele utilizate în Târgul Municipal Craiova, târg 
ce este organizat pe un teren proprietate privată, transmis în folosintă către SC PIETE SI TARGURI 
CRAIOVA SRL.Taxele propuse respectă taxele din HCL 2/2013 pentru utilizarea locurilor publice din 
fostul târg 1 Mai, însă în urma negocierilor pentru terenul transmis în folosintă comercinaţilor pentru 
efectuarea construcţiilor provizorii au rezultat tarife mai mari drept pentru care  se  propune 
menţinerea  taxelor negociate. 
 În cuprinsul raportului se mai precizează că fundamentarea astfel cum a fost expusă mai sus  
este rezultatul unei analize economico-financiare, în scopul realizării unui management eficient şi 
echilibrat, eliminandu-se astfel eventuale disfunctionalitaţi în derularea activităţii.De asemenea, 
pornind de la o analiza efectivă  a costurilor, ţinând cont de contextul economico-social actual a 
rezultat că taxele în forma propusă ar putea asigura echilibrul financiar, precum şi desfăşurarea 
activităţii în condiţii de rentabilitate.    
 Faţa de cele prezentate ,în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu art 
39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu  modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile 
art. 36, alin. 2 litera b coroborat cu alin. 4 lit. c  din Legea 215/2001,republicată, privind administraţia 
publică locală,  propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
      Aprobarea taxelor privind utilizarea locurilor publice sau private din pieţele  Municipiul Craiova şi 
a taxelor din Târgul Municipal Craiova, prevăzute în Anexa nr.1şi Anexa nr.2, la prezentul raport , 
pentru anul 2014. 
 
 
     
    
 
 
 
        Director executiv,                                                                                 Şef serviciu,   
    Cons. Jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                                             Cristina Daniela Radu     
 
 
 
 
      



                                                                                                                         Întocmit, 
                                                                                                                    Cons.Silvia Nănău                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Anexa nr.1  
 
 
 
 

PROPUNERI PRIVIND NIVELUL TAXELOR   PENTRU UTILIZAREA 

LOCURILOR PUBLICE ŞI PRIVATE ÎN PIEŢELE DIN  MUNICIPIULUI 

CRAIOVA, PENTRU ANUL 2014 

Nr

. 

Cr

t. 

SPECIFICAŢIE Nivel taxe  

1. Lei/

mp/zi 

Nivel 

taxa pe 

zi 



1. Taxa folosire locuri publice/private pentru vânzare pe 

mesele de pe platourile amenajate ale pietelor si mese 

pliante pentru producatori agricoli  

Piete 

 

9 

 

 

2. Taxa  folosire locuri publice/private  pentru  vanzare pe 

mesele de pe platourile amenajate ale pietelor – sector 

agenti economci , pe baza de acord cu plata lunară  

Pieţe  

 

9 

 

 

3. Taxa  folosire locuri publice/private pentru vanzare pe 

mesele de pe platourile amenajate si mese pliante pentru 

producatori agricoli in pietele Craioviţa Orizont ,  

Dezrobirii   

 

 

4 

 

4. Taxa  folosire locuri publice/private pentru vanzare pe 

mesele de pe platourile amenajate ale pietei Craiovita 

Orizont , pietei Dezrobirii – sector agenti economici , pe 

baza de acord cu plata lunară  

 

4 

 

 

5 Taxa utilizare mese vitrine frigorifice ( inclusiv utilizarea 

cântarului electronic şi consumul de energie electrică ) în 

sectoarele de produse lactate pe baza de acord cu plata 

lunară  

Pieţe  

 

22 

 

 

 

 

6 

 

 

Taxa utilizare mese/mese tip galantar in sectoarele lactate 

pe baza de acord cu plata lunară  

( 1 loc=0,5 mp ) 

Pieţe  

 

 

16 

 

 

 

8 

lei/loc/zi 

 



7 

 

 

5. Taxa utilizare   loc galantar format din masa tip 

galantar si lada frigorifica proprie  

a) pentru locurile de vânzare de cel putin 1 mp 
b) pentru locurile de vânzare in suprafaţă mai mică de 1 

mp ( 1 loc = 0,50 mp ) 
                            Pieţe  

 

 

 

25 

 

 

25 

lei/loc/zi 

 

12,50 lei/

loc/zi 

8 6. Taxa pentru vanzarea din boxe situate in halele – 

domeniu public/privat , pe baza de acord cu 

plata lunară  

Piete  

 

3,5 

 

 

9 7. Taxa comercializare oua in boxe , pe baza de 

acord cu plata lunară   
Piete 

3 

 

 

 

 

10 8. Taxa comercializare lumânări pe mese , in afara 

platourilor special amenajate ale pieţelor  

9 

  

 

11 9. Taxa  pentru folosirea locurilor publice/private 

de vânzare pe platourile amenajate – sector olari pe 

baza de acord cu plata lunară  
Piete  

 

 

2 

 

12 Taxa comercializare produse de larg consum , nealimentare 
, pe tonete , mese in trepte puse la dispozitie de SC PIEŢE 

ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL , in afara platourilor 
amenajate , pe baza de acord cu plata lunară  

Piete  

 

 

4,3 

 

13 Taxa pentru expunere la vanzare in fata spatiilor 
comerciale , pe baza de acord cu plata lunara .Expunerea se 
va face pe o suprafata aprobata de conducerea SC PIETE 

SI TARGURI CRAIOVA SRL  
Piete  

 

 

4 

 

14 10.  Taxa ocupare domeniu public/privat   pentru 

vanzarede pepeni , varza , produse sezoniere din 

containere , pe baza de acord cu plata lunara 

.Acordul se va incheia pe o perioada de minim 7 

zile  
Piete  

 

 

 

8 

 

 

 

24 

lei/loc/zi 

 



15 
1. Taxa vânzare pomi de Crăciun în locuripublice/private , 

pe baza de acord cu plata lunară   

 

 

12 

 

 

120lei/lo

c/zi 

16  
Taxa vanzare produse in locuri publice/private neamenajate  

Piete  

1  

17  
Taxa  pentru ocuparea terenului cu tonomate cafea , lapte , 
aparate inghetata , ATM- uri sau alte agregate asimilate pe 
baza de acord cu plata lunara ( un loc de vanzare minim 1 

mp)  
Piete  

 

 

9 

 

18  
Taxa de comercializare  ocazional in afara platourilor 

special amenajate din piete  
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 ) 

Piete  
 

 

12 

 

 

 

 

3 

lei/loc/zi 

19  

Taxa  pentru folosirea cântarelor apartinand SC Pieţe şi 

Târguri Craiova SRL  Craiova 

  

 

24 

6 

lei/cânta

r 

20  

Taxa  comercializare  animale mici ( ovine, caprine)  in 

sectoare amenajate in piete  

 

Piete  

 

 

 

5 

lei/zi/cap 

21  

Taxa  parcare autoturisme   Piaţa Centrală, taxa se plăteste 

din oră in oră  

 

 2 lei/ora  

 



 

22 

 

 

 

Taxa acces auto pentru aprovizionare agenţi economici care 

isi desfasoară activitatea in Piaţa Centrală, pentru spaţiile şi 

terenurile proprietate privată a acestora pe baza de 

abonament cu plata anticipată , in cadrul programului de 

functionare  

1 mp-10 mp 

10 mp -20 mp 

> 20 mp 

Piete  

  

 

100 

lei/lună 

200 

lei/lună 

300 

lei/lună 

23 Taxa pentru aprovizionarea agentilor economici  , cu 

produse perisabile ( carne , lactate , oua, produse de 

patiserie , etc.) exclus fructe si legume , ce detin relatii 

contractuale  si/sau acorduri  incheiate cu SC PIEŢE ŞI 

TÂRGURI CRAIOVA SRL , in afara programului de 

aprovizionare . 

Taxa  se va percepe  inclusiv pentru aprovizionarea 

agentilor economici cu legume /fructe ce detin relatii 

contractuale si/sau acorduri incheiate cu SC PIEŢE ŞI 

TÂRGURI CRAIOVA SRL , care depasesc programul de 

aprovizionare  

Programul de intrare pentru aprovizionare in Piaţa 

Centrală este : 

Zilnic ,intre orele : 

05.00-08.00 

18.00-20.00 

Sambăta si duminica,intre orele: 

05.00-08.00 

13.00-15.00 

In cadrul programului de aprovizionare nu se va percepe 

taxa .  

 

 

 

 

 

 

10 lei/30 

min  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Taxa pentru folosinţa locurilor publice/private cu  terase –   



activitate sezoniera ,pe baza de acord cu plata lunara : 

Piete  

 

          0,5 

 

25 Taxa anuală publicitate 

Pe teren  

Pe cladiri 

Pe panouri 

 

1 

1 

1 

 

26 Taxa pentru eliberare copii documente solicitate in 

conformitate cu legistatia in vigoare 

1/pagina  

27 Taxa utilizare grupuri sanitare din piete  0,5 

lei/utilizare 

 

28 Taxa pentru rezervarea meselor de pe platourile amenajate 

pe domeniul public/privat, pe baza de acord cu plata lunara 

anticipata , la cerere , pentru producatori . 

Piete  

2,5 

lei/mp/zi 

 

29 Taxa depozitare destinată numai pentru agenţii aconomici 

care deţin relaţii contractuale şi /sau acorduri încheiate  cu 

SC Pieţe şi Târguri Craiova  

Piete  

0,5  

 

 

Taxele minime lunare pentru scoaterea la licitaţie/folosinţa terenurilor aferente 
construcţiilor provizorii şi a spaţiilor comerciale  , situate în pieţele agroalimentare   , 

aflate în exploatarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL  
 
 

nr. 

crt 

SPECIFICATIE Taxe minime pentru anul 2014 

Lei/mp/luna 

1 Pentru spatiile din zidarie  si alte constructii 

provizorii : 

 

 11. Piete  50 

2 Pentru boxe situate in hala de carne din Piaţa 

Centrală 

a) Pentru spatii de comercializare 

b) Pentru spatii de depozitare si dotari specifice 

 

 

60 

10 

3 Pentru  ocuparea terenurilor apartinand 15 



domeniului public si privat ocupat de constructii 

provizorii  apartinand agentilor economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Anexa nr. 2  
 
 
                                   TAXE TÂRG MUNICIPAL CRAIOVA 
                                                          TAXE-zilnice 

 Târg Municipal-Str. Caracal ,nr.172B,166B 

 

 

Nr.crt. Denumire taxa Lei/mp/zi Explicatii 
1 Taxa teren- haine second -hand 1,00  

2 Taxa teren neamenajat-legume fructe  3,00  

3 Taxa teren neamenajat-diverse  1,00  

4 Taxa teren-sector animale mici si 
pasari(un loc=0,25 m.p) 

12,00 3 lei/loc/zi 

5 Taxa teren -vânzare produse din 
autovehicule: 

  

 a)-legume -fructe en gross: 
-autoturisme(5 m.p) 
-autoutilitare(6 m.p) 
-autovehicule peste 3 tone(10 m.p) 
-tiruri (30.m.p) 

 
3 
3 
3 
3 

 
15 lei/zi 
18 lei/zi 
30 lei/zi 
90 lei/zi 

 b)-cereale: 
-autoturisme(5 m.p) 
-autoutilitare(6 m.p) 
-autovehicule peste 3 tone(10 m.p) 
-tiruri (30.m.p) 
 
 

 
4 
4 
4 
4 
 

 
20 lei/zi 
24 lei/zi 
40 lei/zi 
120 lei/zi 

 c)-alte  produse: 
-autoturisme(5 m.p) 
-autoutilitare(6 m.p) 
-autovehicule peste 3 tone(10 m.p) 

 
5 
5 
5 

 
25 lei/zi 
30 lei/zi 
50 lei/zi 



-tiruri (30.m.p) 
 
 
 

5 
 

150 lei/zi 

6 Taxa teren-vânzare mijloace 
transport: 
-Autovehicule pana la 7,5 tone 
-Autovehicule peste 7,5 tone 

 
 
3 
3 

 
 

15 lei/zi 
20 lei/zi 

7 Taxa acces auto Târg Municipal 
Craiova  

 3 lei/zi  

8 Taxa intrare în afara programului de 
aprovizionare 

 10 lei/intrare 

 

 

 

 

TAXE-Acord cu plata lunara. 
Târg Municipal-Str. Caracal ,nr.172B,166B   

 
 

1.Taxa teren- expunere vânzări auto -autoturisme(5 m.p)                           100  lei/luna 
                                         -autoutilitare(6 m.p)                                130 lei/luna 
                                         -autovehicule mai mari de 3 tone 
                                          si utilaje agricole peste 10 m.p                200 lei/luna 

2.Taxa teren- vânzare legume fructe en-gross din auto pt agenti economici   
                                  -autoturisme(5 m.p)                                         15 lei/zi 

                                              -autoutilitare(6 m.p)                                         18 lei/zi 
                                              -autovehicule peste 3 tone(10 m.p)                  30 lei/zi 

                                  -tiruri (30.m.p)                                                  90 lei/zi 
3. Taxa teren-tonomate cafea,lapte,aparate inghetata, 
ATM-uri,etc,pe baza de acord cu plata lunara pe minimum 1 m.p            9 lei/m.p/zi 

 
4.Taxa teren-vÂnzare pomi de Crăciun pe minimum 10 m.p                   12 lei/m.p/zi 
5.Taxa teren – amplasare mese,tonete.                                                       9 lei/mp/zi 
 

TAXA – Contracte de inchiriere  
Târg Municipal-Str. Caracal ,nr.172B,166B   

 
1. Taxa închiriere teren pentru amplasare construcţie provizorie  -30 lei/mp/luna                                                               
2. Taxa închiriere teren – expunere- terase în faţa spaţiului comercial -15lei/mp/luna 
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