MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 26
privind modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.449/2011
referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele şi
târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.01.2012;
Având în vedere raportul nr.9485/2012 întocmit de Direcţia Economico-Financiară
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova
nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele
şi târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012 şi rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012;
În conformitate cu prevederile art.283, pct.1 şi 3 din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, modificată şi completată;
În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. c şi art.61
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea lit.a, pct. 3, 4, 6, 12, 14, 15, 28 şi 29 din anexa la Hotărârea
Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.449/2011, în sensul înlocuirii
modalităţii de achitare a taxelor “plata lunară anticipată în două tranşe” cu “plata
lunară”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Pieţe şi
Târguri Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin URSU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Anexă la Hotărârea nr.26/2012

TAXE PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE DIN PIEŢELE ŞI TÂRGURILE
MUNICIPIULUI CRAIOVA, PENTRU ANUL 2012

a) Taxele pentru utilizarea locurilor publice în pieţele şi târgurile municipiului Craiova, se
stabilesc astfel:
Nr.
Crt.
1

SPECIFICAŢIE

Nivel taxe
pentru anul
2012
Lei/mp/zi)

Nivel taxe
pentru anul
2012
(Taxa pe zi)

Taxa pentru folosirea locurilor publice de vânzare pe
mesele de pe platourile amenajate ale pieţelor şi mesele
pliante pentru producători agricoli
Zona 0 – P. Centrală

8

Zona 1 - celelalte pieţe

7

Zonele 2,3 - Piaţa Târg

6

Taxa pentru folosirea locurilor publice de vânzare pe
2.

mesele de pe platourile amenajate ale pieţelor - sectorul
agenţi economici, pe bază de acord cu plata lunară

3.

Zona 0 – P. Centrală

8

Zona 1-celelalte pieţe

7

Zonele 2,3- Piaţa Târg

6

Taxa utilizare vitrine frigorifice (inclusiv utilizarea
cântarului electronic şi consumul de energie electrică) în
sectoarele de produse lactate, pe bază de acord cu plata
lunară :
- Zona 0 - P. Centrală
- Zona 1- celelalte pieţe

22
20
1

Nr.
Crt.

SPECIFICAŢIE
- Zonele 2,3-Târg

4.

Nivel taxe
pentru anul
2012
Lei/mp/zi)
20

Nivel taxe
pentru anul
2012
(Taxa pe zi)

Taxa utilizare mese tip galantar în sectoarele lactate pe
bază de acord cu plata lunară:
-Zona 0- P. Centrală

5.

16

-Zona 1-celelalte pieţe

14

-Zonele 2,3-Târg

12

Taxa utilizare loc galantar format din masa tip galantar şi
ladă frigorifică
25
-Zona 0- P. Centrală
-Zona 1-celelalte pieţe

23
21

-Zonele 2,3-Târg
6.

Taxa pentru rezervare mese de pe platourile amenajatedomeniu public, pe bază de acord cu plata lunară, la
cerere, pentru producători.

7.

1,8

Taxa pentru vânzare din boxe în care se comercializează
produse preambalate situate in halele-domeniu public, pe
baza de acord cu plata lunara :
3,0
- Zona 0- P. Centrala

2,0

- Zona 1-celelalte piete
8.
Taxa pentru vanzare din boxe in care se comercializeaza
oua, lactate, lumanari si prestari servicii pe baza de acord
cu plata lunara
- Zona 1-celelalte piete

2,4

9.
Taxa pentru vanzare din boxe sectorolari pentru
comercializarea si depozitarea bunurilor de larg consum
pe baza de acord cu plata lunara
-Zona 0- P. Centrala

1,5

10.
Taxa comercializare produse preambalate pe tonete sau

5,0
2

Nr.
Crt.

SPECIFICAŢIE

Nivel taxe
pentru anul
2012
Lei/mp/zi)

Nivel taxe
pentru anul
2012
(Taxa pe zi)

mese pe baza de acord cu plata lunara:
-Zona 1-celelalte piete
11.
Taxa pentru ocuparea locurilor publice cu tonete, mese in
trepte si tarabe pentru comercializare ziare, carti,casete
audio,video ,CD-uri, bunuri de larg consum ,lumanari si
flori naturale si artificiale, pe baza de acord cu plata
lunara

12.

- Zona 0-Piata Centrala

3,6

- Zona1-celelalte piete

3,0

- Zonele 2-3 –Targ

1,8

Taxa expunere pe domeniul public în faţa spaţiilor
comerciale, pe bază de acord cu plata lunară anticipată
3
-Zona 0- P. Centrală
-Zona 1-celelalte pieţe

2
1

-Zonele 2,3-Târg
13.

Taxa vânzare şi expunere flori naturale pe domeniu
public-locuri neamenajate
2
- Zona 0- P. Centrală
- Zona 1-celelalte pieţe

1
0,5

- Zonele 2,3-Târg
14.
Taxa ocupare domeniu public pentru vânzarea de pepeni şi
varză din containere,pe bază de acord cu plata lunară:
- Zona 0- P. Centrală

7

21 lei/loc/zi

-Zona 1-celelalte pieţe

5

15 lei/loc/zi

-Zonele 2,3-Târg

5

15 lei/loc/zi

15.
Taxa vânzare pomi de Crăciun în locuri publice, cu plata
lunară:
3

Nr.
Crt.

SPECIFICAŢIE

-Zona 0- P. Centrală- 10 m.p

Nivel taxe
pentru anul
2012
Lei/mp/zi)

Nivel taxe
pentru anul
2012
(Taxa pe zi)

10

100 lei/loc/zi

-Zona 1-celelalte pieţe- 5 m.p

8

40 lei/loc/zi

-Zonele 2,3-Târg- 10 m.p

6

60 lei/loc/zi

1

16.
Taxa vânzare produse în locuri publice neamenajate şi
talcioc-Târg
17.
Taxa ocupare domeniu public pentru expunere şi
comercializare material lemnos în Târg, pe bază de acord
cu plata lunară:

0,4

Taxa ocupare domeniu public pentru comercializare
bunuri de larg consum în structuri de vânzare închise în
Târg, pe bază de acord cu plata lunară

1

18.

19.
Taxa pentru ocuparea domeniului public cu tonomate,
cafea, aparate îngheţată sau alte agregate asimilate, pe
bază de acord cu plata lunară (un loc de vânzare = 0,5
m.p.)
- Zona 0- P. Centrală
- Zona 1-celelalte pieţe

8

- Zonele 2,3-Târg

6

4 lei/loc/zi

7

20.
Taxa de comercializare ocazional, în afara platourilor
special amenajate din pieţe:
a) - pentru locuri de vânzare în suprafaţă de cel puţin 1 mp
-Zona 0 - P. Centrală

10

-Zona 1 - celelalte pieţe

9

b) - pentru locuri de vânzare în suprafaţă mai mică de 1
mp (1 loc = 0,25 mp)-toate pieţele
21.
22.

Taxa pentru folosirea cântarelor aparţinând S.PA.P.T.
Craiova
Taxa pentru vânzare animale şi păsări în sectoare special
amenajate (1 loc = 0,5 mp)
Zona 1 - celelalte pieţe

2 lei/loc/zi

8
20

5 lei/ buc/zi

12

6 lei/loc/zi
4

Nr.
Crt.

SPECIFICAŢIE
Zona 2.3 - Târg

23.
24.

25.

26.

Taxa acces autoturisme-parcare Piaţa Centrală - poarta
str. V. Alecsandri
Taxa pentru depăşirea duratei de acces de 30 minute a
autovehiculelor care intră pentru aprovizionarea agenţilor
economici ce işi desfăşoară activitatea în Piaţa Centrală
(inclusiv agenţii economici care se aprovizionează prin
Piaţa Centrală pentru spaţiile şi terenurile proprietate a
acestora ,în cadrul programului) :
-până la o ora (între 30-60 minute);
-pentru fiecare ora dupa expirarea celor 60 minute ;
Programul de intrare pentru aprovizionare în Piaţa
Centrală este :
-Zilnic între orele :
04.00-09.00
13.00-15.00
17.00-21.00
-Sâmbăta şi duminica,între orele:
04.00-09.00
13.00-15.00
Excepţie de la programul dat fac autovehiculele care
transportă carne şi produse din carne, lactate, ouă, peşte,
prăjituri şi produse de patiserie.
Programul de acces al acestora este:
-Zilnic între orele :
08.00-16.00
-Sâmbata şi duminica, între orele: 08.00-12.00
Taxa intrare în Târg a vehiculelor pentru aprovizionare în
cadrul programului de funcţionare:
a) pentru agenţii economici care au contract sau acord cu
S.P.A.P.T , persoanele fizice şi juridice care
comercializează produse de feronerie şi piese auto secondhand, etc. şi cumpărători :
Autoturisme(5 mp)
Autoutilitare(6 mp)
Autovehicule peste 3 tone(10 mp)
Tiruri-30 m.p
b) pentru distribuitori şi cărăuşi
Autoturisme(5 mp)
Autoutilitare(6 mp)
Autovehicule peste 3 tone(10 mp)
Tiruri- 30 m.p
Taxa intrare pentru vânzare produse din autovehicule:
a)- pentru sectorul legume-fructe-en gross (Piaţa Chiriac şi
Târg)
Autoturisme(5 mp)

Nivel taxe
pentru anul
2012
Lei/mp/zi)
12

Nivel taxe
pentru anul
2012
(Taxa pe zi)
6 lei/loc/zi
1 leu/ora

3 lei/30-60
minute
18 lei/oră

0,4
0,5
0,5
0,5

2 lei/zi
3 lei/zi
5 lei/zi
15 lei/zi

3
3
3
3

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

3

15 lei/zi
5

Nr.
Crt.

27.

28.

29.

30.

SPECIFICAŢIE
Autoutilitare(6 mp)
Autovehicule peste 3 tone(10 mp)
Tiruri- 30 m.p
b)-pentru cereale (Targ)
Autoturisme(5 mp)
Autoutilitare(6 mp)
Autovehicule peste 3 tone(10 mp)
Tiruri- 30 m.p
c)- pentru produse de altă natură
(butoaie , mobilier,
materiale de construcţii, scutere, etc) (Târg) :
Autoturisme(5 mp)
Autoutilitare(6 mp)
Autovehicule peste 3 tone(10 mp)
Tiruri- 30 m.p
Taxa intrare pentru vânzarea mijloacelor de transport pe
platforma amenajată în ( zilele de târg) :
Autoturisme(5 mp)
Autoutilitare(6 mp)
Autovehicule peste 3 tone(10 mp) si utilaje agricole
Taxa ocupare domeniu public pentru expunere la vânzare
a mijloacelor de transport pe platforma amenajată (în alte
zile decât cele de târg), pe bază de abonament cu plata
lunară
Autoturisme(5 mp)
Autoutilitare(6 mp)
Autovehicule peste 3 tone(10 mp) si utilaje agricole
Taxa pentru folosinţa locurilor publice pentru terase, pe
bază de acord cu plata lunară:
• zona 0 – Piaţa Centrală
• zona 1 – celelalte pieţe
• zona 2,3 – Târg
Taxa utilizare grupuri sanitare Piaţa Centrală, Piaţa Big
Craioviţa şi Târg:

Nivel taxe
pentru anul
2012
Lei/mp/zi)
3
3
3

Nivel taxe
pentru anul
2012
(Taxa pe zi)
18 lei/zi
30 lei/zi
90 lei/zi

4
4
4
4

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

5
5
5
5

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

3
3
3

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

0,4
0,5
0,5

2 lei/zi
3 lei/zi
3 lei/zi

0,4
0,3
0,2
0,50

b) Taxele minime pentru folosinţa terenurilor aferente construcţiilor provizorii şi a
spaţiilor comerciale, situate în pieţele agroalimentare şi târguri, aflate în administrarea
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, care reprezintă şi nivelul
minim pentru scoaterea la licitaţie a acestor terenuri şi spaţii, se stabilesc astfel:
Nr.
Crt.
1.

SPECIFICATIE

Taxe minime pentru anul 2012
Lei/mp/luna

Pentru spaţiile din zidarie şi alte construcţii

6

Nr.

SPECIFICATIE

Crt.

Taxe minime pentru anul 2012
Lei/mp/luna

provizorii :

2.

Zona 0 - Piaţa Centrală
Zona 1 - Piaţa Veche

36

Zona 1 – celelalte pieţe

25

15

Pentru boxe situate în hala de carne din Piaţa
Centrală:

3.

a) pentru spaţii de comercializare;
b) pentru spaţii de depozitare şi dotări
specifice
Pentru terenuri aparţinând domeniului public şi

60
10

privat ocupat de construcţii provizorii aparţinând
agenţilor economici:
10,80
Zona 0-P. Centrală
Zona 1-celelalte pieţe

9,60

Zona 2-3-Târg

8,40

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin URSU

7

