
REGULAMENT LOCAL 

PRIVIND CONDITIILE DE AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR CU CARACTER 
PROVIZORIU PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE COMERT 

STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Capitolul 1. – Dispozitii generale 

Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea si 
desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii de lunga durata, sezoniere si 
ocazionale, pe raza municipiului Craiova. 

Art. 2. Regulamentul se aplica fara exceptie atat pentru amplasamente apartinand domeniului 
public si privat al municipiului Craiova, cat si pentru proprietatea persoanelor fizice si juridice.  

Art. 3. Nu fac obiectul prezentului regulament constructiile cu caracter provizoriu amplasate pe 
proprietati private si a caror functiune este de deservire a proprietatii, din aceasta categorie 
facand parte garajele, foisoarele, magaziile si alte constructii provizorii asimilate anexelor 
gospodaresti. 

Capitolul 2. – Domeniul de reglementare 

Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplica urmatorilor factori: agenti economici 
persoane fizice autorizate, persoane juridice, organizatii familiale care desfasoara activitati 
comerciale, sociale, sportive sau presteaza servicii catre populatie; organizatii fara scop lucrativ; 
producatori directi; comercianti; organizatii si fundatii; institutii publice; etc, care isi desfasoara 
activitatea in zonele publice din municipiul Craiova sau pe proprietatile private, atunci cand 
acesti factori intreprind activitati ce se adreseaza publicului. 

Capitolul 3. – Cadrul legal general de reglementare a domeniului 

Art. 5. Activitatile in zonele publice sunt reglementate prin: 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala; 

Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piata; 

Hotararea Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; 

Hotararea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local; 



Legea nr. 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea 
lucrarilor de constructii; 

Legea nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice; 

Legea nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite; 

Legea 571/2003 privind Codul fiscal; 

Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura fiscala; 

Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 

Codul Civil – Titlul III – Despre Contracte sau Conventii; 

Hotararea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 

Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

Hotararea Guvernului nr.384/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata 
in unele zone publice. 

Capitolul 4. – Definitii si clasificari 

Art. 6. Se definesc termenii utilizati pe parcursul prezentului regulament dupa cum urmeaza: 

a) Agent economic – persoana fizica sau juridica autorizata care, in cadrul activitatii sale 
profesionale, fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse ori 
parti din acestea, sau presteaza servicii, definite in baza legii 15/1990 privind 
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societatii comerciale; 

b) Consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii 
care cumpara, dobandesc, utilizeaza ori consuma produse sau servicii, inafara activitatii 
profesionale; 

c) Comerciant – persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de 
comercializare a produselor si serviciilor de piata; 

d) Comert stradal – comert cu caracter permanent, sezonier sau ocazional, desfasurat pe 
domeniul public, in afara spatiilor magazinelor, de regula in zone cu intensa circulatie 
pietonala, pe strazi, trotuare, pasaje publice, sau in orice zona destinata folosintei publice; 

e) Comert ambulant – activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin vanzarea in 
mai multe locatii, pe unitati (standuri) mobile, rulote sau in vehicule special amenajate, 
care la incheierea programului elibereaza amplasamentul; 

f) Comert ocazional – activitatea de comert stradal desfasurata cu ocazia anumitor 
evenimente, pe o perioada limitata de timp; 



g) Comert sezonier – activitatea de comert stradal desfasurata pe perioade de timp 
determinate, de regula in sezoanele turistice; 

h) Punct de desfasurare a activitatii – spatiu public delimitat in cadrul amplasamentului, pus 
la dispozitia partenerilor pentru desfasurarea activitatii; 

i) Comert stradal in puncte fixe – activitatea de comercializare in orice structura de vanzare 
cu amanuntul realizata pe amplasamente stabilite; 

j) Structura de vanzare/promovare – spatiul de desfasurare a unuia sau mai multor exercitii 
comerciale; 

k) Chiosc stradal – constructie usoara, de mici dimensiuni, temporara, avand una sau mai 
multe laturi deschise, amplasata in zone publice, din care se vand: flori, ziare, reviste, 
carti, produse alimentare, alte produse; 

l) Terasa de alimentatie publica – spatiu amenajat in fata unitatii proprii de alimentatie 
publica, in vederea servirii consumatorilor, sau cu ocazia unor evenimente cu caracter de 
agrement si/sau tematic (festivaluri, targuri); 

m) Toneta – structura de vanzare deschisa sau inchisa la care se vand, pe strada, articole 
marunte, dulciuri, racoritoare, etc. 

n) Autospeciale, autoutilitare – structura de vanzare specializata, montata pe un mijloc de 
transport, utilizata pentru vanzarea sau expunerea anumitor produse. 

Art. 7. Nomenclator de activitati: 

1) Activitati comerciale: 
a) Alimentatie publica; 
b) Comercializare flori; 
c) Comercializare presa; 
d) Comercializare produse diverse – produse alimentare, produse alimentare preambalate, 

produse nealimentare; 
e) Comercializare martisoare; 
f) Comercializare legume/fructe; 

 
2) Activitati de promovare: 

a) Expozitii – expunere de produse, carti, flori, etc.; 
b) Expunere de masini in zonele publice; 
c) Vanzari promotionale – pentru promovarea de produse si servicii; 
 

3) Activitati cu caracter social sau de interes public: 
a) Evenimente social sportive; 
b) Campanii de informare; 
c) Campanii de consultatii medicale gratuite; 
 

4) Activitati de agrement: 



a) Parcuri de distractii; 
b) Circuri; 
c) Menajerii, targuri de pasari si animale  
d) Concursuri; 
 

5) Activitati ocazionale: 
a) Targuri ocazionate de diverse sarbatori: Craciun, Paste, Anul Nou, 1 Martie, alte 

sarbatori sau zile festive; 
b) Festivaluri, concerte, manifestatii sportive sau culturale. 

Art. 8. Comertul stradal se clasifica dupa cum urmeaza: 

1) In functie de durata de desfasurare a activitatii: 
a) Comert ocazional; 
b) Comert sezonier; 
c) Comert de lunga durata; 

 
2) In functie de locul amplasarii structurilor de vanzare: 

a) In zone pietonale si in fata unitatilor de alimentatie publica; 
b) In parcuri si gradini publice; 
c) In piete si targuri; 
d) Pe proprietati private adiacent domeniului public si accesibile din acesta; 
e) In alte spatii publice; 

 
3) In functie de modul de amplasare: 

a) Pe baza autorizatiei de amplasare/ construire; 
b) Pe baza acordului de amplasare; 

 
4) In functie de structura de vanzare utilizata: 

a) Chioscuri; 
b) Tonete; 
c) Unitati mobile, autoutilitare sau autospeciale destinate desfasurarii de activitati 

comerciale; 
d) Terase sezoniere amplasate in fata unitatilor de alimentatie publica. 

 

 

 

 



Capitolul 5. – Amplasamentul 

Art. 9.  Amplasamentele propuse pentru pentru desfasurarea activitatilor pe domeniul public sau 
privat al municipiului Craiova vor fi avizate de Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului si aprobate de Consiliul Local.  

Art. 10. Amplasamentele pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii pe 
proprietati private vor fi stabilite de catre titularii dreptului real principal asupra terenului. 

Art. 11. Modalitatile de amplasare a structurilor de vanzare/promovare folosite de persoanele 
fizice sau juridice pe domeniul public sunt: 

1) Pe baza autorizatiei de construire, pentru activitatile comerciale si de prestari servicii de 
lunga durata, desfasurate in chioscuri stradale; 

2) Pe baza acordului de amplasare, pentru restul activitatilor din nomenclator. 

Art. 12. Amplasarea structurilor de vanzare/promovare folosite de persoanele fizice sau juridice 
pe proprietati private se face in baza unei autorizatii de construire eliberata in conditiile legii. 

Art. 13. Amplasamentele apartinand domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe 
care urmeaza a se amplasa constructii provizorii se atribuie pe baza unui contract de inchiriere, 
dupa indeplinirea procedurii de licitatie publica si desemnarea castigatorului licitatiei, in termenii 
caietului de sarcini si a procesului verbal de adjudecare a licitatiei. 

Art. 14. Odata cu expirarea contractului, daca intre parti nu intervine un alt act de prelungire a 
acestuia, sau in situatia in care intervine un interes public vizand suprafata de teren afectata de 
constructia provizorie, municipiul Craiova va notifica chiriasul in vederea eliberarii terenului, 
urmand ca in termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii, acesta sa desfiinteze pe 
cheltuiala proprie constructia provizorie. In cazul in care investitorul nu raspunde notificarii 
privind eliberarea terenul in termenul stabilit, municipiul Craiova va proceda la desfiintarea fara 
somatie a respectivei constructii.  

Art.15. Se interzice amplasarea de chioscuri stradale pentru desfasurarea de activitati comerciale 
sau prestari servicii in zona centrala si istorica a municipiului Craiova. 

Art.16. Sunt exceptate de la prevederile Art. 15 terasele amplasate in fata punctului de lucru, cu 
profil de alimentatie publica, precum si tonetele pentru comercializarea presei, cartilor, florilor, a 
produselor alimentare de tipul inghetatei, pop corn, covrigi, casele de bilete pentru transportul in 
comun si statiile mijloacelor de transport in comun, etc. 

Capitolul 6 – Procedura de atribuire a amplasamentelor 

Art. 17. Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale, cu exceptia 
teraselor in fata punctelor de lucru, vor fi atribuite in urma unor licitatii publice. Conditiile 
pentru participarea la licitatie vor fi stabilite in caietul de sarcini. 



Art. 18. Initiativa organizarii licitatiei publice o poate avea autoritatea publica locala.  

Art. 19. Decizia privind organizarea licitatiei publice revine Consiliului Local, care hotaraste cu 
privire la:  

a) Organizarea licitatiei publice pentru inchirierea terenurilor aferente structurilor de 
vanzare/ prestari servicii; 

b) Metoda de desfasurare a licitatiei publice; 
c) Pretul de pornire al licitatiei; 
d) Procedura si criteriile in baza carora se va adjudeca licitatia; 
e) Durata pentru care se inchie contractul de inchiriere; 
f) Caietul de sarcini.  

Art. 20. Caietul de sarcini va cuprinde informatii cu privire la: 

a) Identificarea bunului care se inchiriaza; 
b) Activitatile autorizate; 
c) Conditiile generale de inchiriere; 
d) Durata contractului; 
e) Pretul de pornire al licitatiei; 
f) Drepturile si obligatiile partilor; 
g) Conditii privind protejarea mediului; 
h) Conditiile privind refacerea amplasamentului la incetarea contractului; 
i) Conditiile de incetare a contractului; 
j) Alte informatii necesare in functie de specificitatea fiecarui tip de amplasament. 

Art. 21. In urma finalizarii licitatiei si desemnarii castigatorului cu privire la atribuirea 
amplasamentului, se va elabora actul de atribuire a licitatiei, in baza caruia se va incheia 
contractul de inchiriere a amplasamentului. 

Art. 22. Activitatile ocazionale si sezoniere se desfasoara pe amplasamente stabilite prin 
dispozitia primarului, in baza acordului pentru amplasare temporara. Acesta stabileste 
urmatoarele: 

a) Amplasamentele pe care se desfasoara evenimentul; 
b) Numarul structurilor de vanzare/promovare admise; 
c) Perioada de desfasurare a activitatii; 
d) Gama de produse care pot fi comercializate sau promovate; 
e) Conditiile de intretinere a amplasamentelor privind asigurarea curateniei, salubrizarii, 

pazei, linistii publice, etc. 

 

 



Capitolul 7 – Reguli de amplasare a structurilor de vanzare 

Art. 23. Comertul stradal in puncte fixe – chioscuri  

1) Chioscurile amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova se vor putea 
amplasa in urma obtinerii unei autorizatii de construire, eliberata in conditiile legii, 
pentru constructii provizorii, durata de existenta a chioscului fiind extinsa la durata de 
desfasurare a contractului de inchiriere pentru suprafata de teren afectata. In cazul 
prelungirii contractului de inchiriere, constructia va putea fi mentinuta pe intreaga durata 
de timp acordata prin prelungirea contractului, fara a necesita o reautorizare, cu conditia 
mentinerii aceleiasi functiuni. 

2) Modelele de chiosc sunt cele cuprinse in anexa, modelul aferent fiecarui amplasament 
urmand a fi pus la dispozitia celor interesati, odata cu caietul de sarcini pentru licitatia in 
vederea atribuirii contractului de inchiriere. Respectarea modelului aferent fiecarui 
amplasament este obligatorie, fiind interzise orice modificari, ulterioare obtinerii 
autorizatiei de construire, privind plastica fatadelor, culorile, forma si dimensiunile 
golurilor, amplasarea de copertine, corpuri de iluminat. 

3) Pentru chioscurile amplasate pe proprietati private, modelele din anexa constituie un 
standard orientativ de respectat in faza de proiectare si executie. 

4)  Suprafata de teren, apartinand domeniului public sau privat al municipiului Craiova, 
inchiriata in vederea amplasarii unei constructii cu caracter provizoriu - chiosc, nu va 
putea fi ocupata integral de aceasta, prin proiect urmand sa se prevada o suprafata de 
rezerva din terenul inchiriat, folosita in scopul amplasarii treptelor si/sau rampelor de 
intrare in constructie si a pubelelor de colectare a deseurilor provenite in urma 
desfasurarii activitatii in respectiva constructie.  

5) Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 4) constructiile provizorii (chioscurile) 
amplasate in incinta pietelor si targurilor apartinand municipiului Craiova, cu conditia ca 
aceste constructii sa nu fie realizate cu trepte si rampe si sa beneficieze de un contract 
pentru depozitarea deseurilor, rezultate in urma desfasurarii activitatii, la platformele de 
gunoi amenajate in incita pietei/targului. 

6) Dimensionarea se va face in functie de zona si de destinatie, cu respectarea obligatorie a 
plasticii si modularii fatadei conform anexelor la prezentul regulament. 

7) Pentru amplasamentele cu forme neregulate, se vor accepta abateri de la forma 
dreptunghiulara sau patrata a constructiei, asa cum este ea prevazuta in anexele la 
prezentul regulament, cu conditia respectarii plasticii si modularii fatadelor conform 
anexelor. 

8) Se interzice afectarea oricarei suprafete apartinand domeniului public al municipiului 
Craiova, suprafata ce nu face parte din terenul inchiriat (trotuare, carosabile, spatii verzi, 
alei pietonale sau carosabile), de elemente ale constructiei provizorii propuse (trepte, 
rampe, etc.), precum si de elemente mobile sau de mobilier aferente functionarii 



constructiei (pubele de gunoi, rafturi sau rastele de prezentare a marfii, vitrine frigorifice, 
copertine, alte elemente de mobilier).  

9) Amplasarea chioscurilor pe domeniul public sau privat apartinand municipiului Craiova 
se va face cu respectarea unui aliniament stabilit in faza autorizarii lucrarilor de 
constructii, raportat la aliniamentul celorlalte constructii existente in zona. 

10) Pentru chioscurile amplasate pe proprietati private, se interzice afectarea domeniului 
public al municiului Craiova cu elemente ale constructiei (trepte, rampe, etc.), precum si 
amplasarea de elemente mobile sau de mobilier aferente functionarii chioscului (pubele 
de gunoi, rafturi sau rastele pentru prezentarea marfii, vitrine frigorifice, alte elemente de 
mobilier) pe trotuare, carosabile, spatii verzi. 

Art. 24. Comertul stradal in puncte fixe – Terase 

1) Terasele provizorii sau sezoniere pot fi amenajate in fata punctului de lucru, cu profil de 
alimentatie publica, de catre detinatorul acestuia, pe baza acordului de amplasare, 
respectand urmatoarele reguli: 
a) Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata punctului 

de lucru, se face fara licitatie publica; 
b) Desfasurarea frontului terasei va fi egala cu cea a cladirii in care functioneaza 

unitatea de alimentatie publica. Aceasta desfasurare poate fi depasita doar in cazul in 
care cladirea vecina are o destinatie ce nu necesita amenajarea unei astfel de terase, 
numai cu acordul tuturor proprietarilor cladirii respective, cu asigurarea mentinerii 
unui acces facil in spatiile aferente respectivei cladiri. 

c) Latimea terasei se va dimensiona astfel incat zona de circulatie pietonala ramasa in 
exteriorul sau sa fie de minim 2,00 ml in cazul zonei centrale si de minim 1,50 ml in 
restul municipiului. 

d) Mobilierul aferent teraselor ce se vor amenaja in zona centrala si istorica a 
municipiului Craiova, se va realiza din lemn sau metal, in stilul anilor 1900, in 
concordanta cu arhitectura cladirii. Se interzice ancorarea mobilierului (mese, scaune, 
banci, jardiniere, umbrele, parapeti sau garduri de separare) in pavajul pietonalului pe 
care se amenajaza terasa.  

e) Mobilierul aferent teraselor ce se vor amenaja pe raza municipiului Craiova, in afara 
zonei centrale si istorice, va fi realizat din materiale de calitate superioara, aspectul 
sau urmand a fi in concordanta cu arhitectura zonei. Se interzice ancorarea 
mobilierului (mese, scaune, banci, jardiniere, umbrele, parapeti sau garduri de 
separare) in pavajul pietonalului pe care se amenajaza terasa.  

f) Terasele pot fi acoperite cu umbrele, confectionate din materiale impermeabile si 
rezistente la intemperii, de culoare alba, de preferinta fara inscriptii. In cazul in care 
se doreste inscriptionarea in mod expres a umbrelelor, aceste inscriptii vor cuprinde 
doar brandul firmei care a amplasat umbrelele, sau pe cel al detinatorului terasei, 
urmand ca acesta sa achite taxa de publicitate. 



g) Acoperirea pavimentului pe care se amplaseaza terasa cu orice tip de material textil, 
sintetic, cu platforme sau podeste, indiferent de materialul din care sunt realizate se 
va face fara afectarea pavimentului cu sisteme de fixare/prindere/lipire . 

h) Detinatorii spatiilor de alimentatie publica pentru care se solicita amplasarea de terase 
au obligatia de a asigura pastrarea integritatii pavajului afectat de suprafata terasei, 
precum si igiena in interiorul acesteia. Orice deteriorare adusa pavajului pe care se 
amenajaza o terasa, in perioada de exploatare a terasei, va fi imputata detinatorului 
spatiului deservit de terasa respectiva.  

2) Atribuirea amplasamentelor pentru terasele sezoniere, in alte locuri decat in fata 
punctului de lucru propriu, se poate face numai prin licitatie publica. Aceste 
amplasamente se vor aviza de catre Comisia tehnica de urbanism si se vor aproba prin 
dispozitia primarului municipiului Craiova.  

Art. 25 – Comertul stradal in puncte fixe – Tonete 

1) Tonetele reprezinta constructii provizorii de mici dimensiuni, amplasate direct pe 
sol/pavaj, fara sistem de fundare sau dala de beton armat, utilizate in scopul 
comercializarii urmatoarelor categorii de produse: flori, carti, ziare si reviste, produse 
marunte de patiserie, dulciuri, bauturi racoritoare, bilete si abonamente pentru mijloacele 
de transport in comun, etc. 

2) Amplasarea tonetelor se va face in baza acordului de amplasare, pe amplasamente avizate 
de Comisia Tehnica de Urbanism si aprobate prin dispozitia primarului municipiului 
Craiova. 

3) Modelul pentru tonetele ce se vor amplasa pe domeniul public sunt cuprinse in anexele 
regulamentului si vor fi puse la dispozitia celor interesati odata cu acordul de 
amplasament. Respectarea modelului aferent fiecarei functiuni si amplasament este 
obligatorie. 

Capitolul 8 – Obligatiile celor ce desfasoara activitati comerciale sau de prestari servicii in 
zonele publice ale municipiului Craiova 

Art. 26. In vederea desfasurarii de activitati comerciale si de prestari servicii pe domeniul public 
sau privat al municipiului Craiova, agentii economici vor trebui sa respecte urmatoarele reguli: 

1) Activitatile comerciale si de prestari servicii pot fi desfasurate numai de persoane fizice 
sau juridice autorizate, sau de producatorii directi, in baza certificatului de producator. 

2) Agentul economic care solicita desfasurarea de activitati de comert sau prestari servicii 
pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova trebuie sa dispuna de toate 
acordurile si avizele legale obligatorii pentru desfasurarea activitatii si sa achite anticipat 
taxele pentru ocuparea domeniului public sau privat. 



3) Agentul economic are obligatia de a incheia contracte cu furnizorii de utilitati precum si 
cu operatorul de salubritate, in vederea desfasurarii activitatii in conditii optime de 
confort si igiena. 

4) La punctul de lucru vor fi afisate orarul de functionare si datele de identificare ale 
agentului economic, persoana care desfasoara activitatea in acel loc trebuind sa detina 
dovada privind ocuparea legala a amplasamentului. 

5) Activitatea de comert stradal se va desfasura cu respectarea urmatoarelor norme: 
a) Respectarea amplasamentului; 
b) Igiena si sanatatea publica; 
c) Protectia consumatorilor; 
d) Acte de provenienta si calitate a marfurilor; 
e) Utilizarea caselor de marcat si a mijloacelor de cantarire omologate; 
f) Afisarea la loc vizibil a preturilor si tarifelor practicate; 
g) Protectia muncii; 
h) Ordinea si linistea publica; 
i) Protectia mediului; 
j) Respectarea conditiilor din contractul de inchiriere sau acordul de amplasament. 

6) Agentul economic are obligatia sa asigure si sa pastreze curatenia in zona publica ocupata 
si sa nu creeze disconfort riveranilor; 

7) Este obligatorie detinerea la punctul de lucru a recipientilor omologati pentru depozitarea 
deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii. Se interzice depozitarea de deseuri si 
ambalaje pe spatiile verzi, trotuare sau carosabile, precum si in afara amplasamentului 
pentru care exista contract de inchiriere sau acord de amplasare. 

8) Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 7) exercitiile comerciale desfasurate in tonete 
amplasate in baza unui acord de amplasament. 

9) Orice activitate comerciala, care se desfasoara pe artere sau in zone pietonale, se 
autorizeaza sub conditia imperativa de a nu stanjeni circulatia pietonilor.  

10) Aprovizionarea cu marfuri destinate comercializarii se va face intr-un interval orar 
prestabilit, de preferinta dimineata, agentul economic avand obligatia sa se asigure ca 
procesul de incarcare/descarcare marfuri este unul rapid, de natura a nu stanjeni traficul 
pietonal si auto in zona. 

Capitolul 9 – Obligatiile organizatorilor de evenimente sociale, culturale sau de agrement 
pe domeniul public al municipiului Craiova 

Art. 27. Organizatorii de evenimente au obligatia de a respecta urmatoarele: 

1) Amplasamentul atribuit, perioada de desfasurare si tipul activitatii autorizate. 
2) Sa nu aduca tulburari linistii si ordini publice pe durata desfasurarii evenimentului, sa nu 

deterioreze mobilierul urban, pavimentul, constructiile sau spatiile verzi din vecinatatea 
amplasamentului. 



3) Sa detina toate avizele si acordurile prevazute de lege pentru desfasurarea actiunii 
autorizate pe domeniul public. 

4) Prin actiunile desfasurate sa nu incite la violenta sau sa creeze stari conflictuale de orice 
natura. 
 

Capitolul 10 – Sanctiuni si contraventii 

Art. 28. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau neindeplinirea obligatiilor 
stabilite prin acesta, atrage dupa sine raspunderea materiala si contraventionala, dupa caz . 

Art. 29. Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala urmatoarele fapte, 
daca nu sunt savarsite astfel incat sa fie considerate infractiuni: 

1) Ocuparea domeniului public sau privat al municipiului Craiova fara autorizatie sau acord 
de amplasare emis de Primaria municipiului Craiova. 

2) Ocuparea domeniului public sau privat fara plata taxelor legale stabilite de Consiliul 
Local. 

3) Nerespectarea amplasamentului, a suprafetei autorizate pentru constructia provizorie, 
utilizarea altui tip de mobilier decat cel prevazut de regulament, nerespectarea 
caracteristicilor constructiilor stabilite prin anexele la regulament, sau modificari ale 
acestora in perioada de exploatare. 

4) Nerespectarea functiunii autorizate. 
5) Neintretinerea curateniei in zona aferenta desfasurarii activitatii. 
6) Nerespectarea linistii si ordinii publice, nerespectarea obligatiei de a nu produce 

disconfort riveranilor in desfasurarea activitatii. 
7) Afectarea cu elemente de constructie sau mobilier a trotuarelor, carosabilelor sau spatiilor 

verzi, sau obstructionarea prin orice alte mijloace a circulatiei pietonale si/sau auto in 
zona in care este amplasata constructia. 

8) Realizarea de racorduri sau bransamente improvizate la retelele de utilitati publice. 
9) Refuzul nejustificat al comerciantului de a se supune controlului, inclusiv refuzul de a 

prezenta actele solicitate de organele de control, precum si neprezentarea actelor 
solicitate in baza unei invitatii scrise. 

10) Nerespectarea obligatiei de a preda terenul liber de sarcini la terminarea activitatilor 
si/sau ca urmare a somatiei de eliberare a amplasamentului. 

Art. 30. Contraventiile prevazute la Art. 29 se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa 
cum urmeaza: 

1) Pentru contraventiile prevazute la Art. 29, alin. 1) si 10) cu amenda de la 5000 la 10000 
lei. 

2) Pentru contraventiile prevazute la Art. 29, alin. 2), 3), 4)  cu amenda de la 3000 la 5000 
lei. 



3) Pentru contraventiile prevazute la Art. 29, alin. 5), 6), 7), 8) cu amenda de la 500 la 1000 
lei. 

4) Pentru contraventiile prevazute la Art. 29, alin. 9) cu amenda de la 1000 la 2000 lei 

Art. 31. Pe langa sanctiunile prevazute la Art. 30 din prezentul regulament, se pot aplica, dupa 
caz, si urmatoarele masuri: 

1) Revocarea acordului de amplasament, precum si al acordului de ocupare temporara a 
domeniului public al municipiului Craiova. 

2) Desfiintarea tuturor amenajarilor si eliberarea amplasamentului. 
3) In cazul in care agentul economic nu se va conforma la executarea lucrarilor de 

desfiintare a constructiilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova, conform somatiei de eliberare a amplasamentului, primaria va putea desfiinta 
amenajarile pe cale administrativa, fara sesizarea organelor judecatoresti, urmand ca toate 
cheltuielile ocazionate de lucrarile de desfiintare sa fie suportate de agentul economic. 

Art. 32. In cazul in care o structura de vanzare este amplasata fara a fi parcurs procedura stabilita 
de prezentul regulament, dar indeplineste conditiile pentru a fi autorizata, respectiv pentru a 
primi acordul de amplasare, acest lucru se poate face numai dupa achitarea amenzii 
contraventionale, in caz contrar, structura va fi desfiintata. In ambele situatii se va proceda la 
recuperarea taxei, datorata de la data constatarii ocuparii abuzive a domeniului public sau privat 
pana la data eliberarii amplasamentului, inclusiv cu recuperarea majorarilor de intarziere stabilite 
de Codul de Procedura Fiscala. 

Art. 33. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in prezentul regulament se face de 
catre agentii Politiei Locale a municipiului Craiova. 

Art. 34. Contraventiilor prevazute la Art. 29 nu le sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr.2/2001, 
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind posibilitatea achitarii, in termen 
de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal , a jumatate din minimul amenzii. 

Capitolul 11 – Dispozitii finale si tranzitorii 

Art. 35. Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice, care au ocupat domeniul public si 
care au fost sanctionate in mod repetat pentru nerespectarea conditiilor regulamentului, nu vor 
putea participa la licitatiile publice organizate pentru ocuparea domeniului public sau privat, in 
vederea desfasurarii unor activitati comerciale sau de prestari servicii. 

Art. 36. Conditiile necesar a fi indeplinite in vederea prelungirii contractelor de inchiriere 
precum si termenele stabilite pentru inlocuirea structurilor de vanzare de tip constructie 
provizorie, existente pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, cu modelele 



prevazute in anexele prezentului regulament vor fi prevazute in contractele de inchiriere si/sau 
actele aditionale ale acestora.   

Art. 37. Construtiile provizorii cu regim de inaltime parter, care se supun reglementarilor 
prezentului regulament, existente pe proprietatile private, se vor mentine pana la data expirarii 
duratei de existenta a constructiei stabilita prin autorizatia de construire, urmand ca in cazul unei 
reautorizari, acestea sa fie adaptate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.  

Art. 38. Pentru constructiile provizorii, care se supun reglementarilor prezentului regulament, 
existente pe proprietati private, autorizate cu un regim de inaltime mai mare de parter, acestea se 
vor mentine pana la data expirarii duratei de existenta a constructiei stabilita prin autorizatia de 
construire, urmand ca in cazul unei solicitari de reautorizare sa fie reautorizate in aceeasi forma. 

Art.39. Orice abatere de la prevederile prezentului regulament privind plastica si modularea 
fatadelor conform anexelor, materialele utilizate sau alte caracteristici constructive ale 
constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, se va 
putea face doar cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primariei municipiului 
Craiova. 

Art.40 Prezentul regulament intra in vigoare de la data publicării sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXE LA REGULAMENT 

 

Sunt recomandate  patru variante  

 

Var 1 

Chiosc modulat 

 

• Structura metalica - din profile metalice clasice sau europrofile, 

stalpi, ferme, grinzi, elemente secundare sarpanta, fundatii BA 

perimetral.  

• Inchideri perimetrale si invelitoare panouri tabla multistrat 

(sandwich) min.6 cm. In zonele pline vizibile se va placa cu 

lambriuri din material compozit  aplicat in sistem fatada 

ventilata  ce va imita lemnul exceptie facand culorile gri si 

albastru prusia care nu vor fi texturate.  

• Invelitoarea strat exterior se va realiza din membrana solzi , 

culoare in acord cu tamplaria, lambriurile si paziile . 

• In cazul chioscurilor insiruite pe peretii exteriori intre doua 

constructii nu se va aplica finisajul tip lambriu. 



• Tocaria va fi din PVC, Aluminiu, Lemn lamelar in culorile din 

paletarul anexat prezentului regulament cu geam termopan 

duplex sau triplex . 

• Pardoseala interioara se va finisa in functie de destinatia 

spatiului cu gresie, linoleum, parchet trafic intens, beton 

elicoperizat protejat cu rasina epoxidica. 

• Tavanul se va realiza din rigips sau elemente demontabile (tip 

armstrong) 

• Stalpi decorativi din lemn sau metal, pentru stalpii din lemn se 

recomanda soclu din BA aparent inaltime 20 cm. 

• Streasina se va infunda folosindu-se material compozit 

asemeni inchiderilor exterioare 

• Signilaristica va folosi caractere (fonturi) recomandate in 

anexa  

Obligatorii sunt: 

• Travea - 1,5 m,  

• inaltimea  la cornisa - 2.60 m, 

• inaltime interioara libera minima pana la tavanul fals - 3.00 m,  

• panta invelitoare 20 %,  

• diferenta intre cota +/_ 0,00 si cota trotuar (paviment 

exterior) 15 cm la finit, 

• inaltime pazie 0.40 cm , preluarea apelor pluviale se face prin 

jgheaburi mascate ,  



• streasina 60cm ,  

• tocarie ferestre cota parapet 40 cm h geam= 170 cm 

• tocarie usi exterioare cota superioara 210 cm 

• inaltime stalpi decorativi 2.75m daca sunt metalici si nu au 

soclu, si 2.60 daca sunt din lemn/rasina/fibra 

 

 

 

Var 2 

Chiosc modulat 

 

• Structura metalica - din profile metalice clasice sau europrofile, 

stalpi, ferme, grinzi, elemente secundare sarpanta, fundatii BA 

perimetral.  

• Inchideri perimetrale si invelitoare panouri tabla multistrat 

(sandwich) min.6 cm. In zonele pline vizibile se va placa cu 

lambriuri din material compozit  aplicat in sistem fatada 

ventilata  ce va imita lemnul exceptie facand culorile gri si 

albastru prusia care nu vor fi texturate.  

• Invelitoarea strat exterior se va realiza din membrana solzi, 



culoare in acord cu tamplaria, lambriurile si paziile . 

• In cazul chioscurilor insiruite pe peretii exteriori intre doua 

constructii nu se va aplica finisajul tip lambriu. 

• Tocaria va fi din PVC, Aluminiu, Lemn lamelar in culorile din 

paletarul anexat prezentului regulament cu geam termopan 

duplex sau triplex . 

• Pardoseala interioara se va finisa in functie de destinatia 

spatiului cu gresie, linoleum, parchet trafic intens, beton 

elicoperizat protejat cu rasina epoxidica. 

• Tavanul se va realiza din rigips sau elemente demontabile (tip 

armstrong) 

• Stalpi decorativi din lemn sau metal, pentru stalpii din lemn se 

recomanda soclu din BA aparent inaltime 20 cm. 

• Streasina se va infunda folosindu-se material compozit 

asemeni inchiderilor exterioare 

• Signilaristica va folosi caractere (fonturi) recomandate in 

anexa  

Obligatorii sunt: 

• Travea - 1,5 m;  

• inaltimea  la cornisa - 2.60 m; 

• inaltime interioara libera minima pana la tavanul fals - 3.00 m;  

• panta invelitoare 20 %; 

• diferenta intre cota +/_ 0,00 si cota trotuar (paviment 



exterior) 15 cm la finit; 

• inaltime pazie 0.80 cm , preluarea apelor pluviale se face prin 

jgheaburi mascate;  

• streasina 60cm; 

• tocarie ferestre cota parapet 30 cm cota superioara 2.55 cm; 

• tocarie supralumina ferestre cota inferioara 200 cm si cota 

superioara 255 cm 

• tocarie usi exterioare cota superioara 255 cm 

• inaltime stalpi decorativi 2.75m daca sunt metalici si nu au 

soclu, si 2.60 daca sunt din lemn/rasina/fibra 

 

 

 

 

 

 

Var 3 

Toneta izolata patrata 



Se va realiza astfel incat sa poata fi deplasata fara a fi 

demontata 

Nu va avea fundatii proprii monolite continue , se va amplasa pe 

blocheti din beton pe pavimentul existent sau pe o placa slab 

armata realizata anterior amplasarii . 

Se vor respecta dimensiunile si indicatiile constructive si de finisare 

din anexa. 

 

Var 4 

Toneta izolata octogonala 

 

Se va realiza astfel incat sa poata fi deplasata fara a fi 

demontata. 

Nu va avea fundatii proprii monolite continue , se va amplasa pe 

blocheti din beton pe pavimentul existent sau pe o placa slab 

armata realizata expres 



Se vor respecta dimensiunile si indicatiile constructive si de finisare 

din anexa. 
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PLACAJ LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

GEAM TERMOIZOLANT,
TAMPLARIE PVC/LEMN
CULOARE LEMN

INVELITOARE DIN CARTON
BITUMAT TIP SOLZI

STALPI DECORATIVI

FATADA

SECTIUNE

PLAN COTA 0,00 PLAN INVELITOARE PERSPECTIVA

VARIANTA 1 CHIOSC

DIMENSIUNI:
-TRAVEE DE 1,50m in camp si 1.20 m la colt
-INALTIME INTERIOARA 3,00m
-INALTIME EXTERIOARA 2,60m SUB PAZIE
-INALTIME PAZIE 0,40m
-INALTIME GEAM 1,70 m cu hp= 0,40m

STRUCTURA:
- PLACA BETON SLAB ARMATA CU FUNDATIE PE CONTUR
- STALPI SI GRINZI METALICE
- SARPANTA GRINZI METALICE

INVELITOARE:
- INVELITOARE PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN, CARTON BITUMAT
SOLZI PE EXTERIOR

PERETI:

- IN RAPORT CU FUNCTIUNEA PROPUSA: GRESIE, PARCHET,
LINOLEUM, BETON ELICOPTERIZAT

PARDOSELI:

DECORATII EXTERIOARE:

- PERETI PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN
- PLACARE EXTERIOARA LEMN SAU MATERIALE COMPOZITE CU
ASPECT DE LEMN (IN CAZUL ALATURARII MAI MULTOR CHIOSCURI,
SE VOR PLACA DOAR PERETII VIZIBILI SPRE EXTERIOR)
- TAMPLARIA DIN LEMN SAU PVC CULOARE LEMN

- STALPI EXTERIORI -DECORATIVI DIN LEMN/ METAL/ FIBRA DE STICLA
- PAZIE LEMN SAU MATERIAL COMPOZIT CU ASPECT DE LEMN
- INCHIDERE ORIZONTALA (INFUNDARE STREASINA) LEMN SAU
MATERIAL COMPOZIT
- LITERE VOLUMETRICE- FIRMA



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind  aprobarea Regulamentului local privind condiţiile de amplasare a 

construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ 
stradal pe raza municipiului Craiova 

 
  

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

Având în vedere raportul nr.173664/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Regulamentului local privind 
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului Craiova; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordinul nr. 
839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, 
Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, 
Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 
de piaţă în unele zone publice, Legea nr.650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
Hotărârea Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, 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  Regulamentul local privind condiţiile de amplasare a construcţiilor cu 
caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza 
municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 173664 din  20.11.2013 
 
 
                                               PRIMAR,    
       Lia Olguta Vasilescu 

RAPORT 
privind condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru 

desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Craiova 
 

Potrivit legislaţiei în vigoare, în zonele publice şi pe proprietăţi private, se pot 
desfăşura mai multe categorii de activităţi comerciale şi de servicii adresate populaţiei. 

Activităţile comerciale desfăşurate pe domeniul public se diferenţiază în funcţie de 
locaţie care poate fi fixă sau temporară. Construcţiille în care se poate desfăşura 
activitatea se pot autoriza conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  sau se pot 
amplasa în baza unui acord de amplasament emis de Primăria Municipiului Craiova. De 
asemenea, comerţul pe domeniul public/privat se poate desfăşura cu un anumit specific 
sau în cadrul derulării unor evenimente. 

Aspectul urban al oraşului este în responsabilitatea autorităţii publice locale, de 
accea se impune reglementarea modului de amplasare şi a aspectului construcţiilor 
provizorii în care se desfăşoară activităţi comerciale şi de servicii, în scopul ridicării 
standardului de calitate al ambientului şi al disciplinării modului de ocupare a zonelor 
publice/privat cu diferite tipuri de construcţii.  

Legislaţia în baza căreia s-a întocmit Regulamentul impune în sarcina autorităţii 
locale obligaţia de a stabili norme privind desfăşurarea comerţului în zonele publice. De 
asemenea, legiuitorul a stabilit şi alte obligaţii ale autorităţii publice locale, cum ar fi: 
armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu, protejarea patrimoniului 
arhitectural, etc. 

 
Faţă de cele expuse, propunem spre aprobare Regulamentul local privind 

condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Craiova. 

 
Temei legal: Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordinul nr. 839/2009 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, H.G. nr. 
584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, H.G. nr. 348/2004 privind 
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, Legea nr. 
650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.G. nr. 99/2000. 

 
        Arhitect  Şef ,                                                                 

              Gabriela Miereanu                                                     
 
                                                                     Vizat pentru legalitate,                                                   
                                                                 Cons.jr. Nicoleta Galbenu                                                       
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PLACAJ LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

STALPI DECORATIVI

JGHEAB METALIC

STRUCTURA METALICA

BURLAN METALIC

PAZIE LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

INCHIDERE ORIZONTALA

INVELITOARE CARTON BITUMAT TIP SOLZI
PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN
STRUCTURA METALICA
PLAFON SUSPENDAT

PARDOSEALA
ADEZIV
SAPA
PLACA BETON
PIETRIS
PAMANT COMPACTAT

PLAN COTA 0,00 PLAN INVELITOARE PERSPECTIVA

VARIANTA 2 CHIOSC

DIMENSIUNI:
-TRAVEE DE 1,50m in camp si 1.20 m la colt
-INALTIME INTERIOARA 3,00m

-INALTIME EXTERIOARA 2,60m SUB PAZIE
-INALTIME PAZIE 0,80m
-INALTIMEA GEAMURILOR 2,25m cu hp=0,30m

STRUCTURA:

INVELITOARE:
- INVELITOARE PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN, CARTON BITUMAT
SOLZI LA EXTERIOR

- PERETI PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN
- PLACARE EXTERIOARA LEMN SAU MATERIALE COMPOZITE CU
ASPECT DE LEMN (IN CAZUL ALATURARII MAI MULTOR CHIOSCURI,
SE VOR PLACA DOAR PERETII VIZIBILI SPRE EXTERIOR)
- TAMPLARIA DIN LEMN SAU PVC CULOARE LEMN

PERETI:

- IN RAPORT CU FUNCTIUNEA PROPUSA: GRESIE, PARCHET,
LINOLEUM, BETON ELICOPTERIZAT

PARDOSELI:

- STALPI EXTERIORI -DECORATIVI DIN LEMN/ METAL/ FIBRA DE STICLA
- PAZIE LEMN SAU MATERIAL COMPOZIT CU ASPECT DE LEMN
- INCHIDERE ORIZONTALA (INFUNDARE STREASINA) LEMN SAU
MATERIAL COMPOZIT
- LITERE VOLUMETRICE- FIRMA

DECORATII EXTERIOARE:

FATADA

SECTIUNE

- PLACA BETON SLAB ARMATA CU FUNDATIE PE CONTUR
- STALPI SI GRINZI METALICE
- SARPANTA GRINZI METALICE
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S
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S
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3.20 m2

-0.30
±0.00

+2.45

+2.90

+3.40

-0.30
±0.00

+1.90

+2.45

+2.90

+3.40

PLACAJ LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

GEAM TERMOIZOLANT,
TAMPLARIE PVC/LEMN
CONFORM PALETAR

INVELITOARE DIN CARTON
BITUMAT TIP SOLZI

PAZIE LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

-0.30
±0.00

+1.90

+2.45

+2.90

+3.40

45

JGHEAB METALIC

TAMPLARIE LEMN/ PVC
CONFORM PALETAR,
GEAM TERMOIZLANT

BURLAN METALIC

PAZIE LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

SUSTINERE PE BLOCHETI BETON

INCHIDERE ORIZONTALA

INVELITOARE CARTON BITUMAT TIP SOLZI
PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN
STRUCTURA METALICA
PLAFON SUSPENDAT

PARDOSEALA
ADEZIV
PLACA BETON- STRUCTURA METALICA

3.32
61 2.10 6112

3.
08

12

12
3.

08
12

3.
32

JGHEAB METALIC

PAZIE LEMN/MATERIAL
CU ASPECT LEMN

INVELITOARE
CARTON BITUMAT

20O

20
O

20
O

20O

PERSPECTIVAPLAN COTA 0,00 PLAN INVELITOARE

FATADA PRINCIPALA

SECTIUNE

VARIANTA 3 CHIOSC

DIMENSIUNI:
-INALTIME INTERIOARA 2,45 m
-INALTIME EXTERIOARA 2,45 m SUB PAZIE
-INALTIME PAZIE 0,45 m
-INALTIMEA GEAMURILOR 2,45m cu hp=0,00m, cu impartire la 1,90m
-USA CU SUPRALUMINA H total= 2.45, H usa= 1.90

STRUCTURA:
- STRUCTURA TRANSPORTABILA INTREAGA SI MONTABILA PE
PICIORUSE METALICE
- STALPI SI GRINZI METALICE
- SARPANTA GRINZI METALICE

INVELITOARE:
- INVELITOARE PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN, CARTON BITUMAT
SOLZI PE EXTERIOR

PERETI:

PARDOSELI:

DECORATII EXTERIOARE:

FATADA LATERALA

- PERETI PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN
- PLACARE EXTERIOARA LEMN SAU MATERIALE COMPOZITE CU
ASPECT DE LEMN
- TAMPLARIA DIN LEMN SAU PVC CULOARE LEMN

- IN RAPORT CU FUNCTIUNEA PROPUSA: GRESIE, PARCHET,
LINOLEUM, BETON ELICOPTERIZAT

- PAZIE LEMN SAU MATERIAL COMPOZIT CU ASPECT DE LEMN
- INCHIDERE ORIZONTALA (INFUNDARE STREASINA) LEMN SAU
MATERIAL COMPOZIT
- LITERE VOLUMETRICE- FIRMA
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1.53
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1.35

9

9 1.35 9
1.53

S
S

10.40 m2

5.06
1.49 2.08 1.49

12
15

2.
26

2.
26

15
12

INVELITOARE
CARTON BITUMAT

PAZIE LEMN/MATERIAL
CU ASPECT LEMN

JGHEAB METALIC
20O

20O

20
O

20
O

20
O

20
O 20 O

20°

-0.15
±0.00

+2.45

+2.90

+3.70

JGHEAB METALIC

TAMPLARIE LEMN/ PVC
CONFORM PALETAR,

GEAM TERMOIZLANT

BURLAN METALIC
INCHIDERE ORIZONTALA

PAZIE LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

SUSTINERE PE BLOCHETI BETON

INVELITOARE CARTON BITUMAT TIP SOLZI
PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN
STRUCTURA METALICA
PLAFON SUSPENDAT

PARDOSEALA
ADEZIV
PLACA BETON- STRUCTURA METALICA

-0.15
±0.00

+2.45

+2.90

+3.70

60
1.

80

PLACAJ LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

GEAM TERMOIZOLANT,
TAMPLARIE PVC/LEMN
CONFORM PALETAR

INVELITOARE DIN CARTON
BITUMAT TIP SOLZI

PAZIE LEMN SAU SIMILAR
CONFORM PALETAR

VARIANTA 4.1
GEAM H 1,80m si hp=0,60m

1.
90

50

1.
90

50

VARIANTA 4.2
GEAM H 1,90m si hp=0,00m

-0.15
±0.00

+2.45

+2.90

+3.70

1.
90

50

VARIANTA 4.3
GEAM H 2,40m si hp=0,00m

PERSPECTIVA

VARIANTA 4 CHIOSC

DIMENSIUNI:
-INALTIME INTERIOARA 2,45 m
-INALTIME EXTERIOARA 2,45 m SUB PAZIE
-INALTIME PAZIE 0,45 m
-INALTIMEA GEAMURILOR :
var 4.1:H=1,80m cu hp=0,60m
var 4.2.: H=1.90m cu hp=0.00m
var 4.3: H=2.40 m cu hp=0.00m
-USA CU SUPRALUMINA H total= 2.45, H usa= 1.90

STRUCTURA:
- STRUCTURA TRANSPORTABILA INTREAGA SI
MONTABILA PE PICIORUSE METALICE
- STALPI SI GRINZI METALICE
- SARPANTA GRINZI METALICE

INVELITOARE:
- INVELITOARE PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN, CARTON BITUMAT
SOLZI PE EXTERIOR

- PERETI PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN
- PLACARE EXTERIOARA LEMN SAU MATERIALE COMPOZITE CU
ASPECT DE LEMN
- TAMPLARIA DIN LEMN SAU PVC CULOARE LEMN

PERETI:

PARDOSELI:

DECORATII EXTERIOARE:

PLAN COTA 0,00 PLAN INVELITOARE

SECTIUNE

- IN RAPORT CU FUNCTIUNEA PROPUSA: GRESIE, PARCHET,
LINOLEUM, BETON ELICOPTERIZAT

- PAZIE LEMN SAU MATERIAL COMPOZIT CU ASPECT DE LEMN
- INCHIDERE ORIZONTALA (INFUNDARE STREASINA) LEMN SAU
MATERIAL COMPOZIT
- LITERE VOLUMETRICE- FIRMA





MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPruLUI CRAIOVA
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

AVIZ de CONSULTANTA

xr. 44 din /# . / f .&oR

Avdnd in vedere Regulamentul de Organizare si Func{ionare a Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova constituitd
in conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr. 35012001 cu modificdrile qi
completdrile ulterioare qi aprobatd cu HCL nr.32412011 in data de 12, /l,eot? t-u
intrunit Comisia Tehnicd de Urbanism, avdnd ca puncte pe ordinea de zi, la

-,^. :pozilia Y documentalia inregistratd cu nr. *-' /

Regulamentului Locul privind condiliile de amplasore a construc(iilor cu curacter
provizoriu pentru deffisurarea ac.tivitd(ilor de comer( stradal pe roza municipiului
Craiova

La comisie s-au prezentat 1l membri, din nr. total de 19 membri, care au votat
favorabil pentru documentatia analizatl", fiind astfel intrunit cvorumul de 50+l pentru
aprobarea propunerilor urbanistice conform art.l9 din regulamentul mentionat mai

I

ARHITECT SEF,
Gabriela Miereanu

cc"lh
,/

/
/

if
*

a;l

I
7-

sus ce s-a consemnat in procesul-verbal nr.l€:9o92; I 12, //.8o8 qi se elibereazd

Avizul favorabil ce respecti principiile urbanistice qi este oportun

privind promovarea Regulamentului Local privind condiliile de amplasare a
construcliilor cu caracter provizoriu pentru desfbgurarea activitSlilor de comer{ stradal
pe raza municipiului Craiova

I
Lia

FP-39-02 vers.0l



c p D

i l 34€g
3 F  9 3 8
F  E t  i  3
+ # i

= -

\+/- 6 +

=ilEttF8 F E-
F  

s a
sq

Xs
a
U)g,

a
3

*= z
rfl

= X
E P
fr6j
N T
I=t -

F r . O
F  E {g  = D
H  S - ng  s g

f

o - l
$ F
nF f-

; r o

t p r D q w w I D t F
a 9 t s 8 8 8 8
E nf E d d d d
r r i  A 9 ' A r  A -
8  d ' + s

E i 6  2
= -r.l

o  t p w
a fr,F
*  P E
f r  4 z
- t  $ ( o
r - o : t= 9 9

f t l

is#t;
il[iH
=aEE$
: l 9 ,  {

IHH$
2 Y  P F
=  R  ^ r F
I  =  U 6 '
3 t gx-
g $

cT
ct-r,*=il
l5l
GT
-{
F{
q

-{
F.
?1,
c?

H
7
H
.{

q q R F F F  5 5 F E  6
2 2 F 6 4 =  S * E d 6

I FE i Mg H H a i-
- r  z Y  O  O  5

l t t - t - -. r ,  r  g4^
z

{  @ @ 7 n n n  . t ]

$  #$  3  f f i u8  r y

€ il $B + ? A t
E  s E  # Sz 7  5 '' n z

11

- v

Rg=H
, F 5 E

HfiEF
"H

m
bp
fi
b
il
G
tilg
F

- r  - 1 g 5 '
J E * . . - X A J
z , 5  a  E  6 h '
d l a g 3  E ] .
I g = E  t ia F l | i l A t u r
E  r :  r - .  1 1  E  O
= ..4 tt,( i: !l lE E E i  I-l-o ru o i i J
a t ' -  -  s  a a. 6  F t g

F S

:- 7 SS
8 ihHf = $F
5 i  z*&= =' , .  I
E  i = E i = $ ni r  a  =q f l?

F ;  =€=,4= 1til 
t"-€HF Fyi  E g

$F$EBEig3F
Y  7  r l T lc  +  . ' :  b

i=HeHg 5 . F 3 H

EAP 
'H 

K



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMAzuA MT]NICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Urbanism gi Nomenclaturd Urband
Nr.161401/30.10.2013

CEtre,
Direofia Relalii Publice

Prin prezent4 v6. rug6m a afiga la sediul institutiei noasfe Regulapentul Local privind
condiliile de amplasare a construcliilor cu caracter provizoriu pentru desfrqurarea activitifilor de
comer! stradal pe mza municipiului Craiov4 in vederea informdrii qi consultErii publicului potrivit
Legii nr. 5212003, in vederea supunerii spre analiz6, avizarc si adoptare in Consiliul Local al
Municipiului Craiova.

ARHITECT $EF,
Gabrietra Miereanu

UrbanAC2\D:\Desktop\M\adresa afi sare sediu RL cons.provizorii.doc

$EF SERVICIU,
Mihaela Ene aq
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MUNICIPIUL CRAIOVA i
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l.  Cuza. Nr.7 Tel.: 402511416235
Cnaiova,200585 Fax: 402511411561

consi I i u I local@pri mariacraiova. ro
www. primari acraiova.ro

rilrery$f,$nagWixtii'-.raX'1,d..s$*' '  
,

ceflrKffili,

Directia Relatii Publice si Management Dr:cumente
Serviciul Centrul de inforrnare pentru Cet6{eni qi Audienfe
Nr. 16 L10U 30,/0. 2An

S-a procedat la
co;rstructiilor cu caracter

PROCES _ VERBAL DE AFI$ARE

afisarea Regulamentului Local privind conditiile de amplasai'e e
provizoriu pentiu desthsmarea activitatilol de comert stladal pe ruzz.

vederea informarii si consr"rltarii publicului potrivit Legii ru'. 5212003. ir
iza" avizare si adoptare in Consiliul Local al Municipiului Craiova.

perioada cie 30 zile la avizierirl Primdriei Mpqicipiuh.ri Claiova.

DIRECTOR EXRCUTIV,
Ciuca Deli

Oaira Pinisoara

ary



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
SERVICIUL U.N.U.
Nr .  161433 d in€0.1 0.2013

^ \

/ f 4  / A c * " r 1

0/t /b./" 44444
, f t

C d t r e ,
Serviciul Management documente, informalii publice

Vi inaintdm aldturat anunlul/comunicatut nr.......(.9..... ain>-o-,.!.Q.....2013, privind

aprobarea Regulamentului Local privind condi{iile de amplasare a construc[iilor cu caracter
provizoriu pentru desfigurarea activiti{ilor de come( stradal pe raza municipiului Craiova,
in vederea informdrii gitonsultdrii publicului potrivit Legii nr. 521v003, in vederea supunerii
spre analizd, avizare si adoptare in Consiliul Local al Municipiului Craiova., in vederea
publicdrii pe site-ul instjlu{iei-wwq.priqrariacraiova.ro, pentru o perioade de ..-/.Q-... zile,
incepAnd cu data de ..39....t.q...?-?fi. '...,

Informaliile care urmeazd a fi postate pe site au fost transmise Tn format electronic
pe Serverffemporar/Relalii Publice.

ARHITECT $EF,
Gabriela Miereanu

//4^'
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$EF SERVICIU,
Mihaela Ene

1 FP-37-to. vers.o2
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MUNIGIPIUL CRAIOVA
PR|MARh MUNICIPIULUT CRAIOVA

c€RT@
1
I

J @
Str. A.l. Cuza, Nr. 7
Craiova, 200585

Tel.: 4O2511416235
Fax: 40251 141 I 561

consil iu local@primariac iaiova.ro
www.primariacraiova.ro

DIRECTIA DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Servipjul  U.N.U.
Nr. (4 ain3a lo, 2013

A N U N T

Primiria Municipiului Craiova supune dezbaterii publice proiectul
de hotirdre privind aprobarea Regulamentului Local privind conditiile de
amplasare a construcliilor cu caracter provizoriu pentru desfigurarea
activitililor de come( stradal pe raza municipiului Craiova, Tn vederea
informdrii gi consultdrii publicului potrivit Legii nr. 52t2003, in vederea
supunerii spre analizd, avizare si adoptare Tn Consiliul Local al Municipiului
Craiova.

Documentalia poate fi consultati pe site-ul
www.primariacraiova.ro sau la sediul primdriei Craiova din strada A.l. Cuza,
nr.7, zilnic intre orele 14.00 - 16.00 in cadrul Directiei de Urbanism.
Amenajarea Teritori ului.

Persoanele fiztce sau juridice interesate pot 'depune

33117i: Ii:Htr: :::,:,0,n" 
cu privire ra pnoiectur prezentat pdni

- centrul de Informalii pentru cetdleni ( c.l.c.) din cadrul
Primariei Municipiului Craiova;

- fax la nr. 0251141 . 1 5.61
- e-mail la adresa relatiicupublicul@primariacraiova.ro

Arhitect gef,
Gabriela Mierea

zrtr-
./

/

ITn scris
la data

nu
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PUBLICE

i ':' Nr. 16lsag ',201

Subsemnatul Badea Gabriel, am
www. primariacraiova. ro, a

Regulament local privind conditiile: d,F

Documes,lffi
3

nr,olieo,riurpe,ntr.u d esfas ura
cratova

site-ul

Anuntul a,,.fost publicat pe o pgrioarf,E.



s,c. P|ETE $l TARGURI CRAIoVA S,Rr
Calea Bucwegti Nr. 51, Tel.: 0251/41

. IF{TIIARI

*gh8t'0.

s.c. P|ETE $r TARGURT CRAIOVA S.R.L.
J116t181t08.02.2011

RO 28001235

StT.CALEA BUCURE$TI NR.51, CRAIOVA, DOLJ
efio251't410696 Fax:0251t410696

t+ouhl/

,fr" I
4  Y  v c
,lcatre)i |{t

Primaria Municiplul

Subsemnatul Neagoe Clarfdiu, in calitate de Administrator al SC Piete si

Targuri Craiova SRL, ptin prez{nta doresc sa aduc amendamente cu privire la

spatiile comerciale care au deschidere in incinta pietelor sa fie exceptate de la regula

pastrarii unei rezervQ..{e teren pentru a depozita gunoiul menajer. Argumentez acest

amendament prin fantul.ca in toate pietele Municipiului Craiova, administrate de

societatea noastra exista platforme de gunoi, unde pe langa depozitarea gunoiul se

face si colectarea selectiva a deseurilor. Alt amendament este acela ca pe suprafata

licitata si castigata sa se construiasca in totalitate 4vand in vedere faptul ca in piete I
avem alei carosabile si pietonale.

Alt amendament este referitor la forma amplasamentelor din piete. In timpul

vechii administratii locale in majoritatea pietelor au fost retrocedate terenuri avand

diferite forme, prin urmare actualele amplasamente ale pietelor cat si actualele

amplasamente ale constructiilor provizorii au forme neregulate. Prin urmare solicitam

aprobarea amplasarii de constructii provizorii si pe amplasamente cu forme

neregulate, evident cu respectarea fatadelor constructiilor conform proiectului de

regulament. In privinta materialelor folosite aducem amendamentul si solicitam daca

exista posibilitatea ca cei care au fatada constructiilor executata din tamplarie PVC sa

o imbrace in autocolant in culoarea solicitata in regulament (conform codului de

a

*
:4

FRIfrfrIXRIA il4til,li0iPiliLiJl CRAI0VA

culoare pentru a nu se lasa loc de interpretari apaletei de culori), cei care



s.c. prETE $r TARGURI cRAlovA s.R.L.
J116t181108.02.2011

RO 28001235

Str.CALfA BUCURE$TI NR.51, CRAIOVA, DOLJ
Tel:02511410696 Fax=02511410596

nu reusesc ca in unna colantarii sa respecte fatadele.din punct de vedere

calitativ si estetic, propuse in regulament sa execute alte fatade conform

regulamentului. Ultimul amendament privind cofantarea, ar fi ca la Targul Municipal

Craiova si sa se pastreze actuala arhitectura, avand in vedere ca aceste constructii au

fost ridicate in urma cu doar cateva luni si implica costuri financiare foarte ridicate.

Ultimul amendament este, ca in cazul in care un spatiu comercial are atat in lateral
\d'r

constructii cat si in spAte dfe constructii definitive, acoperisul sa fie facut intr-o

singura apa, dand voie scurgerii apei pluviale, sau in caz deninsoare abundenta sa nu

depaseasca gradul de incarcar e cv zapada al acoperisului si sa dea voie zape zii sa

alunece de pe acoperis.

Mentionez catoate amendamentele facute de societatea noastra au la baza o

analiza a implicatiiltin pconomice cat si sociale a agentilor economici, tinand cont

foarte mult de situatia bconomicaatarii.

Va mu[tumim anticipat!

Administrator,

Claudiu NEAGOE
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MLINICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MIINICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA RELATII CU PTIBLICUL
Nr.

Citre,
Direcfia Urbanism gi Amenajarea Teritoriului

D-nei Arhitect $ef Gabriela Miereanu

Vd inaintdm alSturat propunea formulatd in cadrul dezbaterii publice din

data de 20.1l.20l3,.asupra proiectului de hotdrdre privind degulamentul Local
publicedin

privind condiliile de amplasare a construcliilor cu caracter provizoriu pentru

desfdqurarea activitdlilor de comer! stradal pe raza Municipiului Craiova.

DIRECTOR E

Ciuci

tNrocwtIt,
Referent,

MTdNI c$eru
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W Bifa{prciectul pentru care formulali propunerea.

APROBAREA IMPOZTTELOR $l TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2014;

REGULAMENT LOCAL pRtVtND COND|TilLE DE AMP|_ASARE A
CONSTRUCTilLOR CU CARACTER PROVTZORTU PENTRU DESFAgUnnnen
ACTTMTATTLbR DE COMERT STRADAL PE RAZA MUNrCrplULUt CnniOVn;

Citre Consiliul Local al Municipiului Graiova

subsemnaruf{a) rt a car tfiiceq
t v804 . / ' ;@

^ . . - ^ ^ r : :  - l -  . - - ^ J : I : - - . ,  - ' ,  . . 4 . . r .  ' ^ . ^  J : - ^ . . r : ^ .
sUUt i ;Ur  Ur i  i l ruu i l rudlg id ututHutu luJ I t  u tsuu(g.
-- Pr-op_en . t'/.'con sfrucfiife

FORilIULAR DE PROPUNERI SI SUGESTII

ASUPRA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV:

leqitimat(a) prin B.l./C.|. seria u4 nr.
,/"uf, a7 0t dtc 2+. ailiGi h

0X nr.
Eucur

cunogtinld de proiectul de hotdrire gi in temeiul prevederilo/ Legii 5212003 privind
transparenta decizionald in administralia public5, formulez urmdtoarele propuneri si
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PR|MARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7
Craiova,200585

Tel.: 402511416235
Fax: 402511411561

consil i ulocal@primariacraiova. ro
www.primariacraiova.ro

MINUTA

DEZBATERE PUBLICA

DIN DATA DE 2O.I I.2OI3

1. Proiectul de Hotirire privind stabilirea nivelului impozitelor gi taxelor

locale pentru anul 2014

2. Proiectul de Hotirire privind Regulamentul Local privinil condifiite de

amplasare a construcfiilor cu caracter provizoriu pentru

desflgurarea activitlfilor de comerf stradal pe raza Municipiului

Craiova

1
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Management Documente

BunS ziua qi bine ali venit Ia dezbaterea publicd de astdzi, unde conform Legii
52l2An privind transparenla decizionald in administralia publici local6, vom dezbate
doud proiecte cu caracter normativ: Proiectul de Hotdrdre privind stabilirea nivelului
impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2014 qi Proiectul de Hotdrdre privind
Regulamentul Local privind condiliile de amplasare a construcliilor cu caracter
provizoriu pentru desfrqurarea activitdlilor de comer! stradal pe raza Municipiului
Craiova.

Pentru inceput o sd dau cuv6ntul domnului Viceprimar Mihail Genoiu.

Dl. Viceprimar Mihail Genoiu
Bund ziua qi bine ali venit intr-un numdr atAt de mare la dezbaterea publicd de

astdzi, a celor doud proiecte prezentate de colega mea. Astdzi voi incerca sd o
suplinesc pe doamna Primar care iqi cere scuze c[ nu a putut ft prezenta la aceastd,
intrunire fiind relinutd de o problemd \egatdtocmai de aceste dezbateri. in anul trecut
2012, dupd cum gtili, a fost suspendatd aplicarea indexirii la taxele gi impozite,
conform Codului Fiscal qi acest lucru s-a datorat intervenfiei pe l6ngd Guvern a
doamnei Primar Lia Olgula Vasilescu, lucru pe care incearcd sd il facd qi la ora
actuall gi pentru anul 2014, incearc6 si obtind aceasti suspendare pentru toate
localitblile din !ard. in situalia in care aceastd suspendare a indexbrii conform
Codului Fiscal nu se poate obline, atunci vom fi obligali, nu numai noi, ci toate
localitdlile din Romdnia, s6 aplicdm indexarea de 16 % conform Codului Fiscal,
Primdria Municipiului Craiova neaplic6nd nicio majorare in plus pentru anul 2014.
Marea majoritate a marilor primariilor din [ard au aplicat creqteri de 2,5;3,5; 5; de
70 , Primdria Municipiului Craiova qi-a propus sd nu aplice nici o rnajorare. La fel,
bonusarea de l}Yo pentru plata pdni La 3I martie rdmdne in vigoare, existd aceeaqi
bonusare, comparativ cu alte oraqe mari din !ar6, care chiar daca au mentinut taxele
pentru 2014, au redus bonusarea, noi ne-am propus sd menlinem aceeagi bonusare
de l0o , practic nu facem decAt o majorare legatd de acest Cod Fiscal qi de
obligativitatea de a respecta Codul Fiscal. Mai multe amdnunte vd vor da colegii mei,
doamna Director Bonescu de la Direcfia de Impozite qi Taxe a Municipiului Craiova.

Referitor la cel de-al doilea punct aI dezbaterii, Regulamentul Local privind
condiliile de amplasare a construcfiilor cu caracter provizoriu pentru desfdqurarea
activitelilor de comer! stradal pe raza Municipiului Craiova, regulamentul este pufin
mai vast, mai complex, atinge gi alte laturi, ideea principalS este ca toate amplasirile
de chioqcuri noi precum qi cele existente, amplasate in mod legal in diverse locafii in
Municipiul Craiova, atdt pe domeniul public cdt qi pe domeniul privat al,
Municipiului, sd fie sub un anumit aspect.

Vd aducefi aminte la toate qedinfele Consiliului Local, unde s-au dezbdtut
probleme legate de chioqcuri, doamna Primar a spus de fiecare dxd, cd, pAnd nu vom
avea un Arhitect $ef, care va putea sd stabileascd modul de amplasare qi aspectul
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acestor chiogcuri, nu vom mai construi chioguri, nu vom mai line licitalii pentru
inchirierea terenurilor in vederea amplasdrii de chiogcuri. in prezent, avem Arhitect
$ef incd din vard, care a lucrat la acest Regulament, a stabilit anumite modele de
chiogcuri pentru diverse activitdli, binenleles, toate aceste lucruri qi tot ce este in
acest Regulament, aga cum am spus de fiecare datd gi asta este gi rolul acestei
dezbateri, poate sd implice imbundtdliri qi aqteptdm ca o parte din ele sd vind din
propunerile d-voastrd.

Vb multumesc.

Management Documente

Primul proiect de act normativ este Proiectul de Hotdr6re privind stabilirea
nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru anuI2014 qi va fr prezentat de doamna
Director Elena Bonescu.

Buni ziua qi vd mullumim pentru prezenla intr-un numdr atdt de mare,
prezen[a necesard acestei dezbateri publice. Voi face o scurtd expunere de motive
privind adoptarea acestui proiect de act normativ privind stabilirea nivelului
impozitelor qi taxelor locale pentru anul2014.

Promovarea acestui act normativ este determinatd in primul r6nd de necesitatea
aprobarii impozitelor qi taxelor locale cu respectarea principiilor care stau la baza
stabilirii qi aprobarii lor, respectdnd principiul transparelei astfel incdt instituirea
impozitelor qi taxelor locale si se facd intr-o manierd deschisd fald de public,
respectarea principiului aplicirii unitare a prevederilor Codului Fiscal si a normelor
metodologice de aplicare gi principiul autonomiei locale conform cdruia autoritdlile
administrafiei publice locale au dreptul la resurse financiare suficiente., pe care le pot
utiliza in exercitarea atribufiilor lor, pe baza qi in limitele prevdzute de lege, qi au
competenla stabilirii nivelurilor impozitelor gi taxelor locale, in condiliile legii.

Av6nd in vedere Prevederile art. 292 din Legea nr.57112003 privind Codul
fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,in cazul oricSrui impozit sau oricdrei
taxe locale, eare constd intr-o anumitd sumd in lei sau care este stabilitd pe baza unei
anumite sume in lei, sumele respective se indexe azd, odatd la 3 ani, findnd cont de
evolutia ratei inflaliei de la ultima indexare. Sumele indexate se initiazd in comun de
Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba
prin hotardre a Guvernului, emisd pdndla data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an.

Dispoziliile art. 288 din Legea nr. 57112003 consiliile locale, adoptd hotdrdri
privind impozitele gi taxele locale pentru anul fiscal urmdtor in termen de 45 de zile
lucrdtoare de la data publicdrii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, a hotdririi
Guvernului prevazute la art.292.

Hotararea Guvernului nr.I309l 2012 publicatd in Monitorul Oficial nr.898/28
decembrie 2012 prin care au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzlle
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aplicabile incepdnd cu anul 2013, prevdzutdla art.292 din Legea nr.57t12003 privind
Codul fiscal.

Av6nd in vedere cd pentru anul2013, nivelul impozitelor si taxelor s-a aprobat
avAnd in vedere dispoziliile Ordonanlei Guvernului nr.Il20I3 pentru reglementarea
unor mdsuri financiar fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale, respectiv
acestea s-au stabilit prin HCL nr.212013 la nivelul anului 2012 qi linAnd cont c6
Ordonanla Guvernului nr.ll20l3 prevede derogarea de la prevederile Legii
nr.57112003 privind Codul fiscal doar pentru anul 2013, se impune ca, Ia stabilirea si
aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul
2014 si se aplice dispoziliile HG BAE20|2.

In contextul celor prezentate qi tindnd cont de faptul cd taxele si impozitele
locale se aproba de catre autoritatea locala deliberativa, respectiv Consiliul Local in
baza:

- art. 16, alin. (2) ,,Autorita[ile administra[iei publice locale au competen[a
stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale, in condiliile legii"
coroborat cu art. 27 ,,Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale,
judelene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti,'dupa caz, tn limitele si tn
condiliile legii" din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale;

- art.36, alin (4), lit. r) din Legea nr.2I5/2001 republicata, privind
administratia ,,in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local;

.c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, tn condiliile legii "; precum
qi a celor reglementate la punctul 224, TITLUL IX din Normele date in aplicarea
Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 4412004 cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, consiliile locale trebuie sd hotSrasci cu privire la:

- stabilirea cotelor impozitelor sau taxelor locale, dupd caz, cdnd acestea se
determind pe bazd de cotd procentuald, iar prin Codul fiscal sunt prevdzute
limitele minime qi maxime;
- stabilirea cuantumului impozitelor qi taxelor locale cAnd acestep sunt prevdzute
in sumd fixd, in limitele prevdzute de Codul fiscal sau hotdr6rea de guvern prin
care nivelul impozitelor qi taxelor se indexeazdlajusteazdlactualizeazd in
condiliile art.292 din Codul fiscal;
- adoptarea taxelor speciale stabilite in baza art.282 din Codul fiscal qi a altor
taxe locale instituiteinbaza art.283 din Codul fiscal;
- stabilirea bonificaliei de pdnd la l0o/o conform art. 255 alin.(2), art. 260 aIin(2)
qi art. 265 alin.(2) din Codul fiscal;
- majorareaimpozitelor qi taxelor locale conform art.287 din Codul fiscal;
- delimitarea zonelor in intravilanul Municipiului Craiova;
- procedura de acordare a facilitdlilor fiscale, conform art.286 din Codul fiscal;
- adoptarea oriciror hotdrAri de consiliu local in aplicarea Codului fiscal gi
Normelor metodologice de aplicarea a Codului fiscal;
- procedura de calcul gi platd a taxelor reglementate prin art. 283 alin. (3) din
Codul fiscal.

Fa{d de cele prezentate vd supunem spre analizd necesitatea adoptirii actului
normativ de aprobare a nivelului impozitelor, taxelor gi a altor sume cuvenite
bugetului local pentru anul2014, supus dezbaterii publice cu respectarea dispoziliile



legale instituite prin Legea nr. 52121.01.2003 privind transparenta decizionali in
administralia public6.

STUDIU DN CAZ IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FTZICE
Impozitul pe clddiri in cazul persoanelor fizice se calculeazd prin aplicarea

cotei de impozitare de O,lyo la valoarea impozabild a clddirii, linAndu-se cont qi de
celelalte elemente prevdzute de Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, astfel c5 :

Valoarea impozabila : Suprafala construita desfasurata *valoareaimpozabild a
clidirii corespunzitoare(lei/-p)

Valoarea impozabild se ajusteazd cu coeficientul de corectie in functie de
rangul localitalii gi de zona din cadrul localitdlii

Scd: suprafala construitd desfrquratd
Su: suprafala utild
SCd : Su* 1 ,2 (in cazul. in care clidirea nu poate fi mdsuratd pe conturul

exterior se aplicd coeficintul de transformare de I,2)
Coeficintii de corecticm corecue

Craiova Zona A ZonaB Zona C ZonaD

Rangul I ) 5 2,4 ,/ '\ ) )

Coeficientul de coreclie se reduce cu 0,10 in cazvl unui apartament amplasat intr-un
bloc cu mai mult de 3 niveluri gi 8 apartamente.

Valoare impozabi ld corespunzdtoar e
(1ei/mp),conform HG

9 56l2009,aferentd anilor 20 10, 201 I,
2012 (lei)

Valoare impozabild
corespunzdtoare (lei/mp),conform

HG I 3 09 l20I2,aferent6' anilor
2012,2013,201a (lei)

%

806 93s r6

STUDIU DE CAZ IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICN.
Apartament cu 2 camere situat in zona A intr-un bloc cu mai mult de trei etaje,

construit din cadre de beton armat cu instalalii de apd, canalizare, electrice (condilii
cumulative ), cu o vechime mai micd de 30 ani, cu suprafala utilS de 45 mp

IMPOZIT STABILIT AN 2OI3
Scd : 45* I,2: 54 mp
Val. Impozabtld: 54 mp * 806(lei/mp):43.5241ei
Val.impozabild ajustatd cu coeficintul de coreclie : 43.524 *2,4: 104.4581ei
Impozit  an2013:0,1yo * 104.458 : 105 lei
Aplicatd majorarea de 5 Yo stabilitd in condiliile art 287 cod fiscal gi HCL

212013 privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2003
Impozit  an2013 : 105* 1,05 :  110 lei



IMPOZIT STABILIT AN 2OI4
Scd : 45* 1,2: 54 mp
Val. impozabll|: 54 mp* 935(1ei/mp):50.490 lei
Val.impozabrld ajustatd cu coeficintul de coreclie : 50.490*2,4: l2l.l76ei
Impozi t  an2014:0,1o *  I2I .176:  l2 l  Ie i

Apartament cu 2 camere situat in zona B intr-un bloc cu mai mult de trei etaje,
construit din cadre de beton armat cu instalalii de apd, canalizare, electrice (condilii

Apartament cu 3 camere situat in zona A, situat intr-un bloc cu mai mult de
trei etaje construit din cadre de beton armat cu instalalii de apd, canalizare, electrice
(condilii cumulative ), cu o vechime mai micd de 30 ani, cu Suprafala util6 de 70 mp,

IMPOZIT STABILIT AN 2OI3

Scd :  70*  1 ,2 :84  mp
Val. Impozabtld,: 84 * 806 :67.704Lei

Val.impozabild ajustatd cu coeficintul de coreclie : 67.704 *2,4: 162.4901ei
Impoz i t  an20 l3  :0 ,1o  *  162 .490 :  163  le i
Aplicatd majorarea de 5 o/o stabiliti in condiliile art 287 cod fiscal qi HCL

212013 privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2003
Impozit  an20l3 :  162*1,05 :  171 lei
IMPOZIT STABILIT AN 2OI4
Scd :  70*  1 ,2:84 mp
Val. impozabild,: 84 * 935:78.540 lei
Val.impozabild ajustatd cu coeficintul de corecfie : 78.540*2,4: 188.4961ei
Impozi t  an2014:0,1 yo *  188.496 :  188 le i

lei

Impozit un 2013 Impozit an 2014 Diferenta o.//o

17T 1 8 8 T7 r0%

Apartament cu 3 camere situat in zona B, situat intr-un bloc cu mai mult de trei
etaje construit din cadre de beton armat cu instalalii de apd, canalizare, electrice
(condilii cumulative ), cu o vechime mai micd de 30 ani, cu suprafala util6 de 70 mp

lei
Imoozit an 2013 Impozit an 2014 Diferenta %
1 1 0 r21 11 r0%

cumulative ). cu o vechime mai micd de 30 ani. cu supratbta util6 de 45 m
Imoozit an 2013 Impozit an2014 Diferenta %
105 r 1 6 n r0%



Impozit an 2013 Impozit un 2014 Diferenta %

r64 1 8 1 t 7 I0%

Observa{i cd in cadrul impozitului pentru cl6diri, fbr5 calcularea acelei cote de
majorare, cota adilionald 0, vom avea o cregtere, frecare putdnd sd igi calculeze
propunerea pentru 2A14, aplic6nd un procent l0%.

Dl. Viceprimar Mihail Genoiu
Dacd imi permiteli sd intervin, doamna Director este foarte tehnic6, a infiat

foarte mult in amdnunte gi in tehnica de calcul, eu a$ vrea sd simplific in cAteva
cuvinte tot ce v-a exemplificat ddnsa. Dacd suntem atenli la studiul de caz, unde
apare impozitul pentru clddiri 2013, 2014, o sa obsewali ca singura diferenli este
valoare de l6Yo, valoarea indexdrii. Vd mullumesc.

Mullumesc domnule Viceprimar, voi continua cu bonifica[ia care se mentine
ca propunere pentru 2014, I}yo, termene de la plata pdnd l,a31martie, 30 septembrie.
Bonificafia se acordd pentru plata cu anticipalie a impozitelor qi taxelor locale pdnd
la 31 martie. In cazul impozitelor pe clSdiri, dupi cum vd spuneam in partea
introductivd, Consiliul Local, conform prevederilor din Codul Fiscal, se acordd
reducerea impozitului pe clSdiri cu I}Yo pe o perioadS de 7 ani pentru persoanele
frzice, cu incepere de la data de tr ianuarie a anului fiscal urmdtor finalizdrii lucrdrilor
de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinfe qi ai
imobilelor care au executat lucrdri de intervenlie pe cheltuiala proprie, pe baza
procesului-verbal de receplie la terminarea lucrdrilor, prin care se constatd rcalizarea
mdsurilor de intervenlie recomandate de cdtre auditorul energetic in certificatul de
performanfd energeticd sau, dupd caz,in raportul de audit energetic, conform Anexei
10 la prezentul act normativ.

In cazul unei clddiri care nu a fost reevaluati, pentru stabilirea impozitului pe
cladiri se aplici urmdtoarele cote: l0o/o pentru clSdirile care nu au fost reevaluate in
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinld;30% pentru cladirile care nu au fost
reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referin!6. Cota se aplicd asupra
valorii de inventar a clSdirilor, inregistrate in contabilitatea persoanelor juridice, pdnd
la s6rqitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare conform prevederilor legale in
vigoare. Pentru plata cu anticipa\ie a impozitului pe clSdiri, datorat pentru intregul an
de citre persoanele juridice, pdndla data de 31 martie a anului 2014, se acordd o
bonificalie de 10%.

O sd trecem la impozitul pe teren, dupb cum o sd vedeli in studiile de caz
urm6toare:
STUDIU DE CAZ IMPOZITUL/TAXA
INTRAVILAN CATEGORIA TERENURI
FIZICI' JURIDICE

PE
CU

TEREN AMPLASAT TN
CONSTRUCTII PERSOANE



Teren in suprafatd de 100 mp situat in zona A, avdnd categoria de folosinld terenuri
cu construclii
Impozitul ltaxape teren se stabileqte luAnd in calcul suprafala in metri pdtrali de teren,
rangul I al municipiului Craiova, zona gi/sau categoria de folosintd a terenului,
nivelul in lei/ha.

IMPOZIT/ TAXA TEREN AN 2013
Impozit an2013: 100 mp * 0,7408(1ei/mp)* 1,05:78 lei
Aplicatd majorarea de 5 Yo stabiliti in condiliile art 287 cod fiscal qi

prevederile HCL 212013 privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2003
IMPOZIT/ TAXA TEREN AN 2014

Teren in suprafati de L00 mp situat in zona B, avffnd categoria de folosinfi
terenuri cu constructii '

STUDIU DE CAZ
IMPOZITUL/TAXA PE TBREN AMPLASAT IN EXTRAVILAN
CATEGORIE DE FOLOSINTA TERENURI CU CONSTRUCTII
PERSOANE FIZICE- JURIDICE

Impozit teren (lei/ha),conform HG
95612009,aferentd anilor 2010, 201 l,

2012leilha

Impozit teren (lei,/ha),conform HG
1309 /20 l2,aferentd anilor 2013, 20 1 4,201 5

lei,fta

%

ZONA A 27 J I

Leilha

Impozit teren (lei/ha),conform HG
95612009,aferentd anilor 2010,
20t1.2012

Impozit teren (lei/ha),conform HG
l309l20|2,aferentd anilor 2013,
2014,2015

%

ZONA A 7408 8597 16%

ZONA B s600 6499 t 6 %

I z i t  an20 l4 :  100 x 0.8597(lei /m 86 e1

Impozit/taxs an 2013 -lei- Impozit/taxa an
2014 -lei-

Diferenta'-lei- o,/
/o

78 86 8 1 0

lei

Impozit/taxu an 2013 Impozit/taxa an
2014

Diferenta %

59 65 6 1 0

5Yo



Teren in suprafald de 500 mp situat in extravilan zona A, avdnd categoria de
folosinld terenuri cu construclii

Impozitul ltaxa pe teren se stabilegte ludnd in calcul suprafala in metri pdtrali
de teren, rangul I al municipiului Craiova, zona gi/sau categoria de folosintd a
terenului, nivelul in lei/ha.

IMPOZIT/ TAXA TEREN AN 2013
Impozit an2013 : 0,0500 ha * 27(leilha) *.2,5 : 6,75 lei * l,l0 : 4 lei
Coeficientul de corectie stabilit pentru zonaA este de 2.5
Aplicatd majorarea de 10 o/o stabilitd in condiliile art 287 cod fiscal gi

prevederile HCL 212013 privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale pe anul 2003
IMPOZIT/ TAXA TEREN AN 2014
lmpozit an 2014

STUDIU DE CAZ
TMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CU TRACTIUNE
MECANICA PERSOANE FIZICE/ JURIDICE
Impozitul se stabileqte in funclie de capacitatea cilindricd a motorului, prin inmullirea fiecdrei

grupe de 200 cm3 sau fracliune din aceasta cu suma stabilita pe fiecare categorie
Leilha

Skoda Octavia 1900 cm3
Impozit an2013 : 19001200 * 20 lei : 190 lei
Impozit an2014 : 19001200 * 20lei: 190 lei

Audi A8/ Q7 4000 cm3
Impozit an2013 : 4000 1200 * 319 lei : 6.380 lei

I

q,
d
T?i
ts
:t

t a n : 0,0500 ha x 3l(lei/ha)* 2,5 : 4lei

Impozit/taxa an 2013 -lei- Impozit/taxa an
2014 -lei-

Diferenta -lei- o//o

4 4 0 0

Valoarea stabilita prin HCL nr 212013
privind impozitele si taxele locale pe

anul 2013

Propunerile pentru anul
2014

%

Autoturism cu
capacitate cilindrica
intre 1601 cm3
2000 cm3

20 20 0%

Autoturism cu
capacitate cilindrica
peste 3001 cm3

319 319 0%



Impozit an 2014: 4000 1200 * 3 l9 lei : 6.3g0 lei

valoarea stabilita a rdmas la acelagi nivel ca in anul 2013 avandin vedere capentru aceste categorii de autovehicule nu s-a aplicatindexarea de l6 o/o deoarece dela data adoptarii lor au trecut mai putin de trei ani.
Pentru celelalte taxe locale instituite conform aprobarilor consiliului Local,acestea rbman la acelaqi nivel ca qi in anul2013. in plus, avem taxele administrate deDireclia de Eviden[d a Persoanelor: taxa oficiere cdsdtorie in sediul Direcfiei deEviden{d a Persoanelor craiova se stabileqte la 50 lei; taxa oficiere cdsdtorie in sediulPrimiriei se stabilegte la 1500 lei; taxa pentru executarea de fotografii in incintacasei cdsdtoriilor se stabileqte la 35 lei; taxa inregistrare video in incinta caseicdsitoriilor se stabileqte la 35 lei. contravalorea fotografiilor .x.rrtate de Direcfiade Eviden{d a Persoanelor craiova este de 3,5 lei/bucatd. Taxa de divor! pe caleadministrativd se stabileqte la 500 lei, cuantum stabilit prin prevederile coduluiFiscal.
Taxele administrate de cdtre Direcfia Fond Locativ qi control Asocialii deProprietarii, aqa cum au fost ele stabilite piin ucr 3rB/2012. Taxele administrate decdtre Direclia servicii Publice: taxa pentru oblinerea Auto rizaliei spargere strad6,stabilitd prin HCL 46812013, va repre zenta l% dinvaloarea autorizatda lucrdrilor deconstruclii qi instalalii aferente acestora; taxa p:ltru prelungirea Autorizafieispargere stradd, stabilitd prin HCL 46812013, este oe too lei'pentru"persoane fizice gi5000 lei pentru persoane juridice gi taxa de eliber are a certificatului de agreere,stabilitd prin HCL 1812013, este de 2500 lei.
Am fbcut o scurtd ptezentare, taxele speciale gi taxele administrate de aparatulde specialitate rdm6n neschimbate, cum au fost stabilite la la nivelul anului 2013.Acestea sunt propunerile pentru Proiectul de Hotarare discutat. Aqteptam propunerilegi observafiile d-voastrd.

Documente

Doamna Gabriela Miereanu Arhitectul $ef al Municipiului craiova vaprezentain continuare Proiectul de HotSrdre privind Regulamentul Local privind condifiile deamplasare a construc{iilor cu caracter provizor-iu pentru desfdquiarea activit6lilor decomert stradal pe taza Municipiului braiova, dupd care vom trece la disculii peambele proiecte.

I

Bund ziua gi vd mullumesc pentru
dezbaterea publicd a proiectelor noastre.

ul Muni
prezen{a intr-un numdr atdt de mare la

Regulamentul Local privind condifiile de amplas are aconstruc{iilor cu caracterprovizoriu pentru desfbgurarea activitdlilor de com"r! stradal pe razaMunicipiuluicraiova - prezentarea mea va sco_ate in evidenfd ceea ce vrem noi sd reglementdmprin acest proiect' in primul rand Regulamentul 
'va 

reprezenta un cadrul unitar pentruorganizarea, autorizarea si desfasurareaactivitatilor comerciale si de prestari servicii s
-lt*

f.'



de lunga durata, sezoniere si ocazionale, pe raza municipiului Craiova. Regulamentul
se aplica fara exceptie atat pentru amplasamerfte apartinand domeniului public si
privat al municipiului Craiova, cat si pentru proprietatea persoanelor fizice si
juridice.

Nu fac obiectul prezentului regulament constructiile cu caracter provizoriu
amplasate pe proprietati private si a caror functiune este de deservire a proprietatii,
din aceasta categorie facand parte garajele, foisoarele, magaziile si alte constructii
provizorii asimilate anexelor gospodaresti.

Prevederile prezentului regulament se aplica urmatorilor factori: agenti
economici persoane ftzice autorizate, persoane juridice, organizatii familiale care
desfasoara activitati comerciale, sociale, sportive sau presteaza servicii catre
populatie; organizatii fara scop lucrativ; producatori directi; comercianti; organizatii
si fundatii; institutii publice; etc, care isi desfasoara activitatea in zonele publice din
municipiul Craiova sau pe proprietatile private, atunci cand acesti factori intreprind
activitati ce se adreseazapublicului.

Categoriile de construclii vizate de acest Regulament sunt: chiogcurile, aga
cum le cunoaqtem toli fie cu profil alimentar fie destinate hltor servicii, tonetele -

acele structuri de vanzare deschisa sau inchisa Ia care se vand, pe strada, articole
marunte, dulciuri, racoritoare, etc., amplasate direct pe sol, fbrd fundafie, de reguld cu

suprafalS aproximativ de l,5ll,5 m.
De asemenea se reglementezd, terasele de alimentatie publica gi orice alt

exerci[iu de comer! stradal in anumite perioade bine delimitate, comef! asociat
sirbitorilor, deverselor t rguri sau manifesta[ii.

Voi trece succint prin fiecare, cu menliunea ci trebuie re[inut faptul ci
stabilirea amplasamentelor, att pentru construcliile provizorii care necesiti
avtorizare, ct gi pentru construc{iile care se vor putea amplasa fdri autonzare, care
se vor putea amplasa in baza unui aviz de amplasament, toate aceste amplasamente
vor fi stabilite cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primdriei,inbaza
documenta[iilor de urbanism aprobate, a PUZ-urilor pt diversele zonele unde vor fi
toate aceste amplasate qi vor fi aprobate de Consiliul Local.

Ocuparea unor suprafe[e apartinand domeniului public sau privat al
municipiului Craiova, amplasamente stabilite 5i validatede Consiliul Local, se va
face prin procedura licitaliei. La momentul licita[iei, tuturor solicitan[ilor, prin caietul
de sarcini, li se va pune la dispozi[ie absolut toate informa{iile referitoare la condi[iile
de amplasament, suprafala din amplasament care poate fi ocupati gi modelul de
chio;c care se poate reahza pe respectivul amplasament, inclusiv o figi cu toate
datele tehnice ale acestuia.

Din categoria construclilor provizorii se vor putea amplasa in baza unei
autonza\ti de construire chioqcurile, toate celelate: tonetele, terase sezoniere, casu[ele
destinate activiti[ilor de comer[ cu caracter periodic, se vor amplasa inbaza unui aviz
de amplasament emis de Primdria Craiova.

Dupd cum am spus, amplasamentele se vor atribui in baza unui contract de
inchiriere dupi indeplinirea procedurii de licita[ie publici. Decizia privind
organizarca licitatiei publice revine Consiliului Local, urm nd procedura de
informare a publicului cu privire la modul de desfdgurare a licita[iei publice.
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Voi parcurge succint fiecare tip de construc[rc proyrzone vtzati de acest
Regulament. Voi incepe cu chiqcurile: existd deja la momentul de fald o serie de
chiogcuri care incd le vedem amplasate pe domeniul public qi privat al Municipiului.
Aceste chiogcuri sunt amplasate inbaza unei autoizalli de construire pe o durati de
existenli stabiliti prin aceastd autorizalte de construire. Ele se vor men[ine in starea
in care sunt, cele de pe domeniile proprietate privatd, p ne la expirarea duratei de
existen[i autoizatd, conform autorizalie de construire emise, urm nd ca in cazul unei
reautorizdri, acestea si fie adaptate conform noului Regulament.

in cazul chioqcurilor existente pe domeniul public qi privat al Municipiului
Craiova, in cantl prelungirii contractului de inchiriere, construc[ia va putea fi
men[inuti, dar, de asemenea, contruclia va trebui inlocuiti cu o construc{ie conformi
prevederilor Regulamentului gi a anexelor lui.

Ceea ce stabilegte cu privire la chiogcuri Regulamentul reprezinti o serie de
date tehnice, insemn nd inillime, suprafa[a maximdde 20 mp, sistemul de fundare al
acestora va fi o dali de beton arma! confec[ie metalici, asta in cazul tuturor
chiogcurilor.

in ceea ce priveqte amplasamentul suprafa[a care se va licita nu va putea fi
ocupati integral de chiog, prin proiect se va stabilii o suprafa[i de rezewd, in care
de[initorul si igi poatd amplasa fie rampa de acces in chiogc, fie treptele de acces in
chioqc, fie o pubeld de gunoi, fie orice alti dotare exterioari de care are nevoie, astfel
inc t domeniul public si nu fie afectat de trepte, de rampe de acces in spa[iul
respectiv, sau de tot felul de rastele pentru prezentarea mirfii - toate acestea se vor
amplasa strict in interiorul suprafe{ei de teren pentru care beneficiarul a licitat.

Delinitorii vor trebui si aibi in vedere in intre[inerea amplasamentului,
neafectarea spaliilor verzi, respectarea unor norrne de igieni gi a tuturor condi[iilor
pentru desfigurarea unor activitili comercial e civ ilizate.

in ceea ce privegte tonetele, acestea se pot amplasa f5ri autorizalie de
construire , in baza unui aviz, de asemenea amplasamentele pe care pe pot amplasa
aceste tonete vor fi stabilite in cadrul Primdriei Craiova gi scoase la licitalie.

Pentru terasele provizorii sau sezoniere pot fi amenajate in fata punctului de
lucru, cu profil de alimentatie publica, de catre detinatorul acestuia, pe baza
acordului de amplasare, respectand urmatoarele reguli:

Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata
punctului de lucru, se face fara licitatie publica. Desfasurarea frontului terasei va fi
egala cu cea a cladirii in care functioneaza unitatea de alimentatie publica. Aceasta
desfasurare poate fi depasita doar in cazul in care cladirea vecina are o destinatie ce
nu necesita amenajarea unei astfel de terase, numai cu acordul tuturor proprietarilor
cladirii respective, cu asigurarea mentinerii unui acces facil in spatiile aferente
respectivei cladiri.

Latimea terasei se va dimensiona astfel incat zona de circulatie pietonala
ramasa in exteriorul sau sa fie de minim 2,00 m[ in cazul zonei centrale si de minim
1,50 ml in restul municipiului.

Mobilierul aferent teraselor se va reaLrza din lemn sau metal, in stilul anilor
1900, in concordanta cu arhitectura cladirii. Se interzice ancorarea mobilierului
(mese, scaune, banci, jardiniere, umbrele, parapeti sau garduri de separare) in pavajul
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pietonalului pe care se amenajaza terasa.
Terasele pot fi acoperite cu umbrele, confectionate din materiale impermeabile

si rezistente la intemperii, de culoare alba, de preferinta fara inscriptii. In cazul in
care se doreste inscriptionarea in mod expres a umbrelelor, aceste inscriptii vor
cuprinde doar brandul firmei care a amplasat umbrelele, sau pe cel al detinatorului
terasei, urmand ca acesta sa achite taxa de publicitate.

Se va interzice acoperirea pavimentului pe care se amplaseaza terasa cu orice
tip de material textil, sintetic, cu platforme sau'podeste, indiferent de materialul din
care sunt realizate.

Detinatorii spatiilor de alimentatie publica pentru care se solicita amplasarea
de terase au obligatia de a asigura pastrarea integritatii pavajului afectat de suprafata
terasei, precum si igiena in interiorul acesteia. Orice deteriorare adusa pavajului pe
care se amenajaza o terasa, in perioada de exploatare a terasei, va fi imputata
detinatorului spatiului deservit de terasa respectiva.

Atribuirea amplasamentelor pentru terasele sezoniere, in alte locuri decat in
fata punctului de lucru propriu, se poate face numai prin licitatie publica. Aceste
amplasamente se vor aviza de catre Comisia tehnica de urbanism si se vor aproba
prin di spo zitia primarului muni c ipiului Craiova.

Obligatiile celor ce desfasoara activitati comerciale sau de prestari servicii in
zonele publice ale municipiului Craiova vor fi numeroase. Persoanele fizice
autorizate sau persoanele juridice, care au ocupat domeniul public si care au fost
sanctionate in mod repetat pentru nerespectarea conditiilor regulamentului, nu vor
putea participa la licitatiile publice organizate pentru ocuparea domeniului public sau
privat, in vederea desfasurarii unor activitati comerciale sau de prestari servicii.

Inlocuirea structurilor de vanzare de tip constructie provizorie, existente pe
domeniul public sau privat al municipiului Craiova, cu modelele prevazute inanexele
prezentului regulament se va face in cel mult 12 luni de Ia data intrarii in vigoare a
regulamentului.

Construtiile provizorii cu regim de inaltime pafter, care se supun
reglementarilor prezentului regulament, existente pe proprietatile private, se vor
mentine pana la data expirarii duratei de existenta a constructiei stabilita prin
autorizatia de construire, urmand ca in cazul unei reautorizari, acestea sa fie adaptate
in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Pentru constructiile provizorii, care se supun reglementarilor prezentului
regulament, existente pe proprietati private, autorizate cu un regim de inaltime mai
mare de parter, acestea se vor mentine pana la data expirarii duratei de existenta a
constructiei stabilita prin autorizatia de construire, urmand ca in cazul unei solicitari
de reautorizare sa fie reautorizate in aceeasi forma.

As dorii acum sb ne oprim pe imagini, vd, prezentim imagini cu modele de
chiogcuri care existd in oragele europene, spre care tindem. Cu greu veli intdlni
chiogcuri din tabld a$a cum sunt la noi, sau termopanul clasic. Cam aqa aratd,in restul
lumii, cam a$a este imaginea chiogcurilor din capitalele qi oraqele europene cu
tradilie culturald, cam a$a ne dorim sd ajungem gi noi.

Yd' prezentam gi Anexele care sunt schile tehnice, care adresate mai mult
arhitecfilor, ele sunt inspirate din ceea ce ali vdzut mai devreme.
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Management Documente

Trecem Ia partea de dezbateri qi avem deja lista cu persoanele inscrise la
cuv6nt. Dau cuvdntul doamnei Bildea Constan{a

D.na Btldea Constanla

D-na Arhitect, ali spus cd chioqcurile trebuie sd aibd dimensiune de 20 m?

D.na Gabrielu Miereanu - Arhitect Sef al Municipiului Craiova
20 m este dimensiunea maxima a unui chioqc, Ca qi dimensiuni, un plan

dreptunghiular va avea 5,00m x 3,00m sau 5,00m x 4,00m; un plan pdtrat 3,00m x
3,00m sau 4,00m x 4,00m.
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Un magazin alimentar, conform normelor europene, trebuie sd avem toalet6,
trebuie sd avem vestiar, in20 m nu se poate face aqa ceva.

D.na Gabriela Miereanu - Arhitect Sef al Municipiului Cruiova
Aceste construclii aga cum le-afi vdzut prezentate se pot modula. tn situalia in

care delineli o suprafald de teren gi aveli un contract in acest sens qi il prelungifi, vefi
realiza o construclie mai mare moduldnd unul sau mai multe astfel de chioqcuri.
Dimensiunea maxima se referd la un chioqc individual amplasat, izolat. Ya exista
posibilitatea de modulare in funclie de amplasamentul pe care il aveli.

D.nu Lunsulescu Elena
In zona Orizont s-a demol at acea miculd piafd de care se foloseau to{i oamenii.

Se mai amplaseazd sau nu ceva acolo?

Management Documente

In aceastd dezbatere discutdm strict pe cele doui proiecte care au fost
prezentate.

Ca reprezentant al Asocialilor Pensionarilor Civil Mihai Yiteazul din Craiova
imi revine sarcina si vi atrag atenlia cd creqtereaimpozitelor, indiferent- asa cum o
prezenta[i d-voastrd ca sumd infirmd, nu asiguri proteclia sociald a categoriilor
persoanelor de vArsta a III-a, de gomeri, de oameni care nu au nici un venit, care qi
aqa sunt destul de sdraci craiovenii qi mai venim gi cu taxe gi impozite mdrite,
urmeazdin2014 prefuri mari la gaze, energie care vor creqte gi utilitd1ile, iar referitor
la aceste taxe qi impozite constat cd in preambul proiectele de act normativ lipsesc o
serie de acte normative care prevdd de exemplu: Legea 34812004 privind
denominarea monedei. Doamna directoare aprezentat facilitatea privitor la reducerea
cu l0o/o a impozitului pentru cei care fac reabilitarea termicS, dar a fost forlat prin
Legea 15812011, in care se prevede acest lucru, dar nu a spus de celelalte facitilitdli
referitor la Legea 26212013 privind scutirea la plata impozitelor pe teren a celor care
au terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de alimentare precum gi
delimitarea acestora "

Nu se specifici nici de art.286 alineatul 3 din Legea 57112003 Cod fiscal care
prevede acordarea de facilitdli fiscale privind scutirea de taxe gi impozite asupra
celor care nu au venituri.

De asemenea, Ia articolul 1, alineatul 1 lipsegte prevederea conform cdreia
valoarea impozabilS nu are procent; la articolul 3 - valoarea de majorare admisS cu
modificdrile gi completirile ulterioare. Consider cd aceste majordri de taxe qi
impozite, adunate, nu acoperd indexarea pensilor de 3,7 care se va da anul viitor fa\d
de l}oh cu cdt se mdresc impozitele in Craiova, de aceea recomand ca minuta care se
va incheia sd fie publicd conform Legii 5212003, ca sd vedem din recomanddrile +
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fdcute cdte au fost luate in considerare pentru punerea in aplicare.
Aceste taxe qi impozite incalcd obiectivul Strategiei Socio-Bugetare in

domeniul social prin neasigurarea echilibrului socio-economic aI cetSlenilor
craioveni. in aceste mariri de taxe qi impozite nu se ia in consideralie gradul de
suportabilitate al cetSlenilor municipiului Craiova.

Suntem impotriva acestor mdriri de taxe gi impozite pentru anu| 2014. Propun
completarea cu Legea 34812004 a proiectului de act normativ, completare cu Legea
26212013 a actului normativ qi cu facilitSlile pe care le.am enumerat anterior care
revin atribuliilor Consiliului Local, dar trebuie specificate qi aceste recomanddri,
deoarece in proiectul respectiv se vorbegte numai de ce luali banii gi de ce da!i. Mi,aq
fi dorit sd vdd qi o facilitate pentru pensionarii care au pensii pana la 300 lei, cu un
procent de l}Yo.

O alt6 recomandare este completarea proiectului cu taxele de utilizare pentru
utilitatea publicd din piele gi tdrgurile Municipiului Craiova deoarece nu este in acest
proiect de act normativ. Sunt cuprinse cateva exemple dar trebuie specificat pe
intelesul tuturor. Am rugdmintea sd facem o popularizare privitor la aceste taxe
pentru piele gi t6rguri deoarece oamenii nu le cunosc. Vbi fi atent la gedinla de
Consiul Local in care se va aproba acest proiect cu taxele qi impozitele pe 2014 ca sd
vdd cine voteazd, impotriva populaliei Craiovei.Vi mullumesc.

?L Director Direc{is Economico-Financiard Nicolae Puscu
Inainte de a rdspunde domnului Trifan a$ vrea sd fac o completare legatd de

acest proiect supus dezbaterii publice: in primul rAnd vreau si infeleagd,toatd lumea
cd taxele locale, in special taxele pe proprietate in Municipiul Craiova, nu au fost
modificate din anul 2009, fiind pdstrat acelaqi nivel al taxelor gi impozitelor locale pe
proprietate. Dacd vd amintili bine anul trecut, cAnd eram tot in dezbatere public6,
tocmai apdruse un act normativ prin care erau indexate pentru-cd aga prevede Codul
Fiscal. Odatd la 3 ani, Guvernul aprobS un act normativ prin care indexeazd valorile
impozabile ale impozitelor gi ale clSdirilor supuse impozitdrilor. Aqa bum a spus gi
domnul Viceprimar, urmare demersurilor Primarului Municipiului Craiova, Guvernul
a adoptat un act normativ Ordonanla nr. 1, prin care a aprobat o derogare de la
aplicarea Hotirdrii 130912013 in sensul de a pdstra qi in al patru-lea an nivelul taxelor
qi impozitelor la acelagi nivel. incepdnd cu acest an, au fost indexate, nu majorate,
valorile impozabile qi nu impozitul. Una este valoarea impozabilS gi alta este
impozitul. Valorile impozabile au fost indexate pe taxele de proprietate cu l6Yo ceea
ce induc o cregtere de impozit de aproximativ l0%. Deci alivdzutdin expunere cd un
impozit cregte de la 1 10 lei Ia 120 lei, deci practic la un apartament cu 2 camere va fi
o creqtere cu 20lei, revenind la faptul cd nu acopere indexdrile care se produc in
domeniul pensiilor, acest 10 lei, eu nu cred cd este adevirat, indiferent cAt ar fi o
pensie de micb, socotili d-voastr[ o pensie minimd de 740lei ce inseamnd,3,5Yo pe
lund gi o sd vedeli cd acoperd cei 10 lei la un apartament cu 2 camere sau dacd nu 17-
18le ilaa un apartament cu 3 camere, insd nu aceasta este disculia.

ln momentul de fa15 Consiliul Local nu a aprobat nici un fet de majorare, deqi
msa

avea in competenfd sd meargd p6nd la 20Yo qi din expunere s-a evidenliat cd nu se
majoreazl. suntem obligali de lege sd aplicSm aceastd majorare la valorile indexabile t
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ale clidirilor. Nu toate taxele locale se majoreazd,, numai cele prevdzute in actul
normativ. Sunt o serie de acte taxe care sunt in competenla Consiliului Local gi care
rimdn Ia acelagi nivel. Dacd studiafi, tot ce inseamnd taxe pentru ocuparea
domeniului public, taxele din piele - nici nu fac obiectul dezbaterii, probabil va
urma o altd dezbatere pe acest subiect.

in ceea ce priveqte facilitSlile, sd gti{i cd Codul Fiscal permite acordarea unor
inlesniri qi facilitSli, iar de toate acestea s-a linut cont. Consiliul Local nu poate face
altceva decdt ceea ce permite legea, chiar din articolul I pot sd vd spun cd a mers la
valoarea minimd c6nd a aplicat cota de 0,106 Ia valoarea impozabilS, era, o
competenla a Consiliului Local sd meargd intre O,lyo qi 3% qi a mers la valoarea
minimS, dar nu poate sd inventeze sau sd vind cu alte facilitSli sau reduceri dec6t cele
prevdzute de Codul Fiscal, pentru-cd nu are in competenld a$a ceva. Legat de alte
facilit6li pe care d-voastri le solicitali pentru pensionari, doamna Primar are in
vedere, vom revenii dupd analizarea bugetului in totalitatea lui. in anul 2013 am
pbstrat nivelul taxelor qi impozitelor locale la acelagi nivel ca in 2012 gi vreau sd vd
spun ci veniturile la bugetul local provenite din taxe qi impozite, fa\d, de anul 2012,
avem o cregtere de 14 milioane, 140 miliarde le, deci, s-avdzutc6frr6, o creqtere a
taxelor si impozitelor locale, veniturile au crescut. Tocmai din acest motiv, nu o sd
proceddm nici acum la o majorare a 1or, in schimb aceastd indexare este oblogatorie
qi nu avem ce face.

Dl. Bucur Mirceu
Pentru d-qoara arhitect: propun pentru construcfiile provizorri care au fost

construite gi modificate l,a dispozilia Primdriei cu certificat de urbanism, proiect
aprobat de acelagi organism qi care au construclii solide gi cu aspect pldcut, incadrare
in zond,, sd rimdnd in aceeagi formd. Rugdm s6, analizafi qi sd renunlafi la casetare.

Casetarea la 20 mp a fost propusb fdrd si se tind cont de profilul activitilii
comerciale: cofetS.rie, farmacie, plafar, $.8., care duc la fragmentarep ireparabild a
activitSlii. Vd rog sd lineli cont de propuneri, chioqcurile mari avand peste 50mp.

I

Management Documenle
Domnule Bucur o sd vd rog sd completali formulaul de sugestii gi propuneri

pus la dispozilie de colega mea, scopul acestei dezbateri fiind acela de a auzii gi
dezbate pdrerea d-voastr6. Vd mullumim.

Dl. Rosu Theodor
Indexarea este rezonabild qi este in concordanfd cu legile tdrii, aici nu avem ce

sd mai comentdm, doar cerem sd se introducd taxa pentru gunoiul menajer ca procent
la impozitul pe casd qi teren. De asemenea sb se reducd taxa de divorf de la 500lei la
100 lei. Taxele de cununie, botez qi inmormAntare si se pldteascd la Starea Civild sau
la Impozite gi Taxe, iar preolii sd ofici eze gratutt pentru-cd sunt bugetari.

Propun sd se mdreascd baza de impozitare pentru construc{iile fdcute de
biserici, pe terenurile acestora, deoarece au venituri mari gi biserica nu face nici un
serviciu gratuit. Pentru Consiliul Local propun s5 nu mai introducd taxe qi impozite
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pentru cimitire Ce vreau
Multumesc.

adaug voi scrie pe formularul de sugestii.

Dl. Viceprimar Mihail Genoiu
Domnule Roqu vreau sd vi mulgumesc, am tot respectul fa!6 de toate sfaturile

qi toate observaliile pe care le faceli. In permanenld primesc materiale de la d-
voastr6, vreau sd vd spun c5 le citesc pe toate cu mare interes qi totdeauna am linut
cont de sfaturile primite. Vreau sd vd spun cd sunteli labaza luptei pentru Obedeanu
gi vd mullumim noi ca Primdrie, pentru toate demersurile fdcute. Toate aspectele
ridicate de d-voatrd sunt corecte qi in sa15 este gi d-na director de la Direclia de
Evidenla Persoanei care qi-a notat cele menlionate legate de taxa de divo! gi ceea ce
ali spus d-voastr[. in Materplanul de deqeuri este prevdzutd gi transformarea taxei
pentru gunoi de care spuneli d-voastrd.

Management Documente
Vd mullumim pentru aceste intervenlii, pentru participare gi vi aqteptdm la

urmdtoare a dezbar e pub lic6.

TNTOCMIT,
Referent, ru MId5lina
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C6tre,
Direcfia Relatii cu Publicul qi

Prin prez enta, vd rug6m a afiga pe site qi la sediu anexele modificate in urma
dezbaterii publice la Regulamentul local privind condiliile de amplasare a
construcliilor cu caracter provizoriu pentru desfbgurarea activitdlilor de comerf stradal
pe raza municipiului Craiova.

SEF SERVICIU,
Gabriela Miereanu

VTUMCPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUMCIPIULUI CRAIOVA
Direcfia de Urbanism gi Amenajarea Teritoriului
Nr. 187049110.12.2013 [L(5

INTOCMIT
Mihaela Ene
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GRI ANTACIT

STEJAR NATURAL

STEJAR AFUMAT

STEJAR 

VERDE INCHIS

STEJAR ANTICHIZAT

BRAD INCHIS

ALBASTRU PRUSIA INCHIS

PALETAR CULORI SI TEXTURI 
TOCARIE , PERETI EXTERIORI VIZIBILI ,
PAZII , STALPI DECORATIVI .

PENTRU
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