
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                           
 

 HOTĂRÂREA NR. 201 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2011; 
 Având  în vedere raportul nr. 81835/2011 întocmit de Direcţia Juridică prin care 
se propune aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă a 
autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77, 78, 79, 81 
şi 85/2011; 

În conformitate cu prevederile art.283 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, 
modificată şi completată, art. 2 lit.e şi art.27 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, 
Hotărârii 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,  Legii nr.155/2010 
legea politiei locale, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, 
Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/ 2003 privind Codul fiscal, modificată si completată, Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003, 
republicată, privind Codul de procedură fiscală, prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Guvern nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.4 lit.c , art.45 alin.2, art. 119 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă a 

autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art. 43 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 428/2010, republicată, 
privind impozitele şi taxele locale, pentru anul 2011. 



Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Direcţia Impozite şi Taxe, 
Direcţia Economico-Financiară, Regia Autonomă de Transport Craiova, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Gheorghe NEDELESCU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
        Anexă la Hotărârea nr.201/2011 

 
 

REGULAMENT 
 privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă a autovehiculelor pe domeniul 

public sau privat al municipiului Craiova 
 

 
 

 
CAP. I. DISPOZITII GENERALE 
 
 Art. 1. Prezentul Regulament se emite în baza competenţelor generale pe care 
le are autoritatea publică locală, în calitate de administrator al infrastructurii edilitar-
urbane din municipiul Craiova şi în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010, 
Legea politiei locale; Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.571/2003, privind 
Codul Fiscal, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.59/2010, Hotărârii Guvernului nr.44/2004, privind Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, modificată si completată, Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificată si completată,  prevederile O 
.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala; prevederile H.G.R. 
nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 
nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala; O.G. nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile art. 2 lit.e si art 27 din O.G. nr.71/2002, privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 
prevederile H.G.R. nr.955/2004, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 
O.G. nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare 
a domeniului public si privat de interes local; 
  
 Art. 2. Regulamentul privind utilizarea infrastructurii edilitar-urbane a 
municipiului Craiova, reprezinta cadrul juridic care defineste raporturile dintre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova si utilizatorul autovehiculului care ocupa 
domeniul public sau privat în scopul parcării curente a autovehiculelor.  
   
 
CAP. II TIPURILE DE VINIETE 
 
 Art. 3 Persoanele fizice şi juridice din municipiul Craiova sau cele care 
tranzitează municipiul, au obligaţia de a solicita şi achita contravaloarea taxei 
vinietelor corespunzător perioadei de timp pe care acesta intenţionează să staţioneze.  
 Art. 4  În funcţie de domiciliul fiscal al utilizatorului autovehicului se disting 



 

următoarele tipuri de vinietă : 
 a)  vinieta pentru parcarea curentă a vehiculelor; 
 b) vinieta pentru parcarea ocazională a vehiculelor. 
 Art. 5  Vinieta pentru parcarea curentă a vehiculelor se aplică în cazul opririi 
sau staţionării în mod obişnuit a unui autovehicul într-un loc public din Municipiul 
Craiova unde se află sediul, domiciliul sau reşedinţa utilizatorului şi care atestă 
achitarea taxei de parcare. 
 Art. 6  Vinieta pentru parcarea ocazională a autovehiculelor reprezintă 
documentul ce se eliberează utilizatorului unui autovehicul, ce opreşte sau staţionează 
într-un loc public situat în Municipiul Craiova,  atestă achitarea taxei de parcare, face 
dovada plăţii doar în cazul în care este expusă prin lipire pe parbriz, expunerea 
acesteia pe bord în interiorul autovehiculului cu vizibilitate din exterior, sau modul de 
expunere al acesteia să permită descifrarea elementelor de identificare la inceputul 
perioadei de oprire sau stationare potrivit instrucţiunilor înscrise pe aceasta în mod 
vizibil pe bordul maşinii.   
 Art. 7 Vinieta pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenţa fiscală a 
Municipiului Craiova, aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice, se eliberează, de 
regulă, odată cu achitarea taxei de parcare. 
 Art.8  Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al  
Municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenţa fiscală a 
Direcţiei Impozite si Taxe a Municipiului Craiova, aparţinând persoanelor fizice 
şi/sau juridice, se stabileşte anual de către autoritatea deliberativă. 
 Art.9  În cazul în care autovehiculul este dobândit/înstrăinat în cursul unui an, 
sau este înscris/radiat în/din evidenţa fiscală, taxa se recalculează, începând cu data 
de întâi a lunii următoare celei în care a survenit modificarea, pentru a reflecta 
perioada din an pentru care taxa se datorează. 
 Art. 10 Taxa se plăteşte anticipat, până la data de 31 martie a anului în curs 
odată cu achitarea taxei de parcare, după această dată, calculându-se majorări de 
întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
 Art. 11 Vinieta pentru parcarea ocazională pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Craiova, a vehiculelor care nu sunt înregistrate în evidenţa fiscală a 
Municipiului Craiova, se poate stabili pe an, lună sau zi, în funcţie de opţiunea 
solicitantului.  
 
 
CAP. III FORMA ŞI CONŢINUTUL  VINIETEI 
 
 Art. 12 Vinietele vor avea forma rotundă, constând într-un timbru autocolant 
cu elemente de identificare ale autoritatii administratiei publice locale şi vor fi  datate 
pe margine , astfel încât să se poată determina în mod exact data eliberării acesteia. 
 Pe versoul rovinietei vor fi inscrise instrucţiunile de utilizare.           
 Art. 13 Vinieta se afişează prin lipire pe parbriz sau expunerea acesteia pe bord 
la inceputul perioadei de oprire, stationare sau în interiorul autovehiculului, vizibil 
din exterior, potrivit instrucţiunilor înscrise pe aceasta se valideaza prin perforarea 



 

"poziţiilor" care indica anul, luna, ziua la care a inceput oprirea sau stationarea 
autovehiculului. Acestea sunt tiparite in regim de securitate şi înseriate în regim 
special. 
 Art. 14 Vinietele vor avea 3 culori diferite în funcţie de tipul de vinietă şi 
durata de valabilitate a acestora.  
 
 
CAP. IV CONDIŢIILE, MODUL ŞI MIJLOACELE DE ELIBERARE A 
VINIETEI 
 
 Art. 15. Pentru parcarea pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova  
a autovehicului, utilizatorul trebuie să îndeplinească următoarele  obligatii: 
   a) să achiziţioneaze vinietă inainte de ocuparea locului de parcare; 
         b) să afişeaze vinietă prin lipire pe parbriz, expunerea acesteia pe bord în 
interiorul autovehiculului cu vizibilitate din exterior, sau modul de expunere al 
acesteia să permită descifrarea elementelor de identificare la inceputul perioadei de 
oprire sau stationare potrivit instrucţiunilor înscrise pe aceasta; 
 c) să nu depaşească timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de 
validitate a vinietei.  
 Art. 16 Pentru persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul pe raza 
Municipiului Craiova ,  Direcţia de Impozite şi Taxe din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova va elibera vinietele, de regulă, odată 
cu achitarea taxei de parcare datorată către bugetul local. 
 Art. 17 Persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul pe raza 
Municipiului Craiova, care au achitat taxa de parcare pentru anul fiscal 2011, precum 
şi cele care beneficiază de scutire de la plata taxei de parcare vor putea procura 
vinieta, gratuit, de la sediile Primăriei Municipiului Craiova din:  str. Calea Bucureşti, 
nr. 51C ( Piaţa Centrală) , str. Mitropolit Firmilian şi  Craioviţa Nouă – Orizont.  
 Art. 18 (1)Vinieta se achită la sediile unităţii administrativ teritoriale mai sus 
menţionate, la tonetele Regiei Autonome de Transport Craiova, precum şi la 
chioşcurile de difuzare a presei . 
 (2) Municipiul Craiova prin Primar va încheia protocoale cu deţinătorii 
spaţiilor de difuzare a presei de pe raza Municipiului Craiova, în vederea distribuirii 
vinietelor.  
 (3)Vinietele nu sunt transmisibile de la un autovehicul la altul. 
 
CAP. V OBLIGA ŢII CU PRIVIRE LA PUNEREA ÎN APLICARE A 
REGULAMENTULUI. 
 
    Art. 19  Poliţia Locală a municipiului Craiova, aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. vor monitoriza, fiecare după competenţe, existenţa, 
distribuirea, utilizarea şi valabilitatea vinietelor, a modului de parcare a 
auvehiculelor, a starii marcajelor si a indicatoarelor, a stării spaţiului de parcare in 
ceea ce priveste salubrizarea şi vor  lua măsuri corespunzatoare in cazul in care exista  



 

deficiente sau abateri.  
     Art. 20 Măsura ridicării se dispune de către poliţişti locali din cadrul Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova.  
      Art. 21 Ridicarea autovehiculului, transportul şi depozitarea acestuia se face de 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, în calitate de operator autorizat . 
 
CAP. VI RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 
 
 Art. 22 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda săvârşirea 
urmatoarelor fapte : 
 a) parcarea autovehiculelor fără a avea achiziăţionată vinieta sau vinietă 
eliberată pentru alt autovehicul ; 
 b) parcarea autovehiculelor fără a avea afişată vinietă, cu vizibilitate din 
exterior sau modul de expunere a acesteia nu a permis descifrarea elementelor de 
identificare;  
 c) parcarea autovehiculelor după ce a expirat perioada de valabilitate a vinietei; 
 Art.23(1)Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza: 

a) amenda de la 100 la 200 lei, pentru fapta prevăzută la art. 22 lit. b şi c; 
 b) amenda de la 100 la 500 lei, pentru fapta prevăzută la art. 22 lit. a. 
 (2) În conformitate cu art. 28 alin (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor cu modificări şi completări ulterioare contravenientul poate 
achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând menţiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal. 
 (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia 
Locală a municipiului Craiova. 
 Art. 24 (1) La momentul constatării contravenţiei, agenţii constatatori, vor 
întocmi şi afişa sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral al vehiculului în 
cauză nota de constatare ce conţine locul staţionării, data şi ora constatării precum şi 
natura abaterii constatate. În scopul probaţiunii, agenţii constatatori, fotografiază 
şi/sau înregistrează pe suport video vehiculul în cauză, iar materialul probatoriu 
trebuie să conţină : numărul de înmatriculare al vehiculului; locul abaterii; data şi ora; 
elemente definitorii ale abaterii stabilite de prezentul regulament. 
 (2) În baza notelor de constatare se vor întocmi procesele verbale de constatare 
şi sancţionare a contravenţiilor. 
 Art. 25  În cazul în care vinieta nu este expusă în mod vizibil sau modul de 
expunere al acesteia nu a permis descifrarea elementelor de identificare, în cazul în 
care nu poate fi identificat proprietarul/utilizatorul autovehiculului care este 
staţionat/parcat pe domeniul public/privat al municipiului Craiova se poate dispune 
măsura ridicării autovehiculului. 
 Art. 26. Posesorii vehiculelor ridicate de catre operatorul Regia Autonomă de 
Transport Craiova, sunt obligati sa plateasca o taxa de eliberare a autovehiculului, 
aferentă contravalorii  ridicării şi transportului . 



 

Art. 27 Pentru vehiculele ridicate de catre operatorul autorizat si nerecuperate, 
de catre proprietarul sau detinatorul legal, in termen de 45 de zile de la ridicare, 
urmeaza sa fie aplicata procedura prevazuta pentru autovehiculele fara stapan sau 
abandonate pe domeniul public şi se vor aplica procedurile prevazute in Legea 
nr.421/2002. 
 
CAP. VII DISPOZI ŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 Art. 28 Cuantumul  taxei de parcare va fi stabilit anual prin hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Art. 29. Amenzile si penalităţile aferente constituie venituri la bugetul local al 
municipiului Craiova. 
 Art. 30. Prezentul Regulament aşa cum a fost adoptat în şedinţa Consiliului 
Local al Municipiului Craiova se aduce la cunoştinţa publică prin afişare în locurile 
autorizate şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Craiova. 
 Art. 31. Prezentul Regulament intră în vigoare in 30 de zile de la data 
publicării. 
 
 
   
 
 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Gheorghe NEDELESCU 

 


