
 

MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 

                     
                                                             PROIECT 

            
 

  
 HOTĂRÂREA NR.____ 

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

  
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013; 

 Având în vedere raportul nr. 26805/2013 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal şi Legii 
nr.351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului naţional. 

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

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1 Se aprobă modificarea articolelor  24, 25, 26, 27 ale Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.2/2013, şi vor avea următorul conţinut: 
         „Art.24. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu 

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

 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,50 
Zona 1 0,40 
Zonele 2 şi 3 0,30 

 
  



 

             „Art.25. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat  
cu construcţii provizorii şi rulote, diferenţiată pe zone de atracţie comercială,  se 
stabileste astfel: 
a) Pentru activităţi de producţie şi prestări servicii: 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,25 
Zona 1 0,20 
Zonele 2 şi 3 0,10 
b) Pentru activităţi comerciale: 

  

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,40 
Zona 1 0,30 
Zonele 2 şi 3 0,20 

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

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

 
 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 7 
Zona 1 5 
Zonele 2 şi 3 4 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 10 
zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

 
            „Art.27. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand domeniului 

public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru comercializarea de 
carte-presa şi prestari de servicii diferentiata pe zone de atractie comerciala, se 
stabileşte astfel: 

 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 



 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 3 
zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, 
Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Elaborare 
si Implementare Proiecte, Direcţia Relaţii cu Publicul, S.C.Compania de Apa 
„Oltenia” SA, SC TERMO CRAIOVA SRL, Regia Autonomă de Transport 
Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,  SC PIETE SI TARGURI 
SRL, Administraţia Finanţelor Publice Craiova şi Direcţia de Sănătate Publică 
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE  
Nr. 26805/18.02.2013 

Se aprobă, 
 PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 

RAPORT 
pentru modificarea HCL nr.2/2013 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 

pentru anul 2013 
 

În conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, şi în temeiul art.36 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) şi 
art.45 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, Legii nr. 
351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului naţional, pentru anul 2013, nivelul 
taxelor şi impozitelor locale au fost aprobate prin HCL nr.2/2013. 
 Ca urmare a examinării modului de calcul a taxelor locale stabilite pentru ocuparea 
locurilor publice şi a determinării sumelor ce urmează a fi achitate la bugetul local pentru 
folosirea cu orice titlu a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 
Craiova, supunem aprobării Consiliului Local modificarea HCL nr.2/2013 privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013 după cum urmează: 
Art. 24 se modifică şi  va avea următorul cuprins: 
„Art.24. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu 

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

 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,50 
Zona 1 0,40 
Zonele 2 şi 3 0,30 

 
Art. 25 se modifică şi  va avea următorul cuprins: 
„Art.25. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat  cu 

construcţii provizorii şi rulote, diferenţiată pe zone de atracţie comercială,  se 
stabileste astfel: 
a) Pentru activităţi de producţie şi prestări servicii: 



 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,25 
Zona 1 0,20 
Zonele 2 şi 3 0,10 
b) Pentru activităţi comerciale: 

  

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,40 
Zona 1 0,30 
Zonele 2 şi 3 0,20 

 
 
 
Art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.26. Taxă pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, cu 

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

 
 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 7 
Zona 1 5 
Zonele 2 şi 3 4 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 10 
zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

 
Art. 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.27. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand domeniului public 

si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru comercializarea de carte-
presa şi prestari de servicii diferentiata pe zone de atractie comerciala, se 
stabileşte astfel: 

 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 



 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 3 
zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

 
 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV ,                     Vizat pentru legalitate, 

Ionel Petrescu               Consilier juridic  Nelu Pirvu 
 
 
 
 
 
 


