
Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca    ANEXA VI

               Hotărârea nr.
Taxe administrate de către SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA
Art. 486 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr. crt.
Taxa zilnică pentru ocuparea temporară a   Niveluri aprobate                    Niveluri propuse
locurilor publice               pentru anul 2016                    pentru anul 2017

 1.1 Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală
Solicitate de:
- persoane fizice                                                                                   76 lei/an                                                        76 lei/an
- persoane juridice, instituțiile bugetare sau culte                       525                               525
- persoane fizice care au în folosință un autoturism       lei/parcare/an                         lei/parcare/an
aflat în proprietatea unei persoane juridice

1.2 Pentru parcări, copertine și garaje cu abonament,
situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca
solicitate de 

                          - persoane fizice                                                                              5 lei/mp/an                                                         5 lei/mp/an
                          - persoane juridice și persoane fizice care au în 
                          folosință un autoturism                                                     18 lei/mp/an           18  lei/mp/an

aflat în proprietatea unei persoane juridice      

1.3 Pentru parcări, copertine și garaje cu contract de
închiriere situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca
solicitate de

                         - persoane fizice,                                                                              4 lei/mp/an                                                          4 lei/mp/an
                        -  persoane juridice și                                                    16 lei/mp/an                                                        16 lei/mp/an            
                          persoane fizice care au în folosință un autoturism
                          aflat în proprietatea unei persoane juridice
1.4 Taxa de ocupare abuzivă a domeniului public cu parcări

garaje, copertine  30 lei/mp/an                                      30 lei/mp/an



             
1.5 Taxa pentru eliberare duplicat după contract/abonament    20 lei 20 lei

1.6   Taxa transcriere contract pentru parcare, copertină sau garaj    50 lei              50 lei

             ABONAMENTE ANUALE PARKING-URI     Niveluri aprobate Niveluri propuse
PENTRU RIVERANI     pentru anul 2016 pentru anul 2017

Parking Primăverii f.n. ( cu excepția locurilor situate la
demisol II), Parking Băișoara nr. 1-3 ( cu excepția locurilor
situate la demisol), Parking Fabricii nr. 4 - Fabricii de Zahăr
 nr. 5, Parking Mehedinți nr. 58 A

1.7 Abonamente pentru persoane fizice -riverani                                               110 lei/an             110 lei/an

1.8                     Abonamente pentru  persoane juridice și
persoane fizice care au un autoturism aflat în proprietate                          
unei persoane juridice-riverani                         840 lei/an                                             840 lei/an

1.9                    Abonamente pentru persoane fizice riverani-terasa                                        65 lei/an                                              65 lei/an

2.0                    Abonamente persoane juridice și
                        persoane fizice care au un autoturism aflat în proprietate
                        unei persoane juridice-riverani-terasă                225 lei/an            225 lei/an

2.1 Tarife pentru ocuparea unui loc                           Niveluri aprobate                   Niveluri propuse
de parcare în zona centrală- ZONA 1   pentru anul 2016                                 pentru anul 2017

           LEI/LUNĂ                       LEI/LUNĂ

Abonamentele universale pentru persoane fizice și  juridice,
                          transmisibile respectiv rezervare loc parcare nu sunt valabile pentru zona I

Abonamente pentru RIVERANI persoane  fizice                                              25                25
( maxim 2 abonamente  pe unitate/locativă)

                        



2.2 Abonamente lunare pentru ocuparea unui loc   Niveluri aprobate Niveluri propuse
de parcare în zona centrală- ZONA 2   pentru anul 2016 pentru anul 2017

           LEI/LUNĂ       LEI/LUNĂ

Pentru persoane fizice,                                                                                         50                                                                           50
                         Pentru persoane juridice și persoane fizice                                    70             70

care au un autoturism aflat în proprietatea unei persoane
juridice
Pentru RIVERANI persoane  fizice                                                                  25             25

                           (maxim 2 abonamente  pe unitate/locativă)
TRANSMISIBILE            120            120
Tarife pentru rezervare de loc de parcare pentru persoane            300            300
juridice, instituții publice, de învățământ, sanitare și de cult
în zona 2

Nr. crt. Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona        Niveluri aprobate  Niveluri propuse
centrală - parcometre-                                                        pentru anul 2016  pentru anul 2017

-LEI-            -LEI-
2.3 30 minute zona I / 1 oră zona II        1   2

1 oră zona I / 2 ore zona II       2   4
                          2 ore zona I / 4 ore zona II                                                                                         8                                                                          8

3 ore   zona I / 6 ore zona II                                                        -  12

                

Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona                      Niveluri aprobate  Niveluri propuse
            centrală în parcări închise cu bariere(abonamentele nu sunt valabile)    pentru anul 2016  pentru anul 2017

                          -LEI/ORĂ-                     -LEI/ORĂ-
2.4 30 minute zona I                                  -   2

1 oră zona I                                                           2   4
                          2 ore zona I                                                                                                                 -                                                                          8

3 ore   zona I                                                                                               -  12

                         30 minute  zona II                     -   1
                          1 oră zona II                                 2   2

                         Pierdere card/tichet                                                       11 lei/zi                    30 lei/zi
                       La parcările închise cu bariere în cazul depășirii intervalului orar maxim, respectiv 3 ore   zona  I  fiecare oră ce depășește
                       intervalul maxim de parcare va fi taxată cu 12 lei în zona I, iar pentru zona II tariful orar de 2 lei/ora   va creste liniar in functie de intervalul orar de



                       parcare ales de utilizator 

                    
     Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare                   Niveluri aprobate   Niveluri propuse

în zona centrală –tichete răzuibile-        pentru anul 2016   pentru anul 2017
                       -LEI- -LEI-

2.5                   30 minute zona I / 1 oră zona II        1   2
1 oră zona I / 2 ore zona II       2   4

                          2 ore zona I / 4 ore zona II                                                                            8                                                                          8
3 ore   zona I / 6 ore zona II                                            -  12

2.6 Plata parcării cu telefonul mobil prin intermediul      Niveluri aprobate   Niveluri propuse
unui mesaj text (SMS), la tariful orar sau fracțiune se adaugă                   pentru anul 2016                                                pentru anul 2017

                          costul mesajului text:
                          30 minute zona I / 1 oră zona II                              -                                     2 lei/sms

1 oră zona I / 2 ore zona II                        2 lei/sms           4 lei/sms
                          2 ore zona I / 4 ore zona II                                                                                   8 lei/sms                                                               8 lei/sms

3 ore   zona I / 6 ore zona II                                                        -           12lei/sm

2.7 Timp de staționare în parking-uri în regim de plata             Niveluri aprobate                 Niveluri propuse
orară ( Parking Băișoara nr. 1-3-demisol,                          pentru anul 2016               pentru anul 2017
 Parking Primăverii-demisol II)                                          LEI                                                                  LEI

0-30 minute 1,50 lei          1,50 lei
31-60 minute 2,50 lei          2,50 lei
1.01-1.30 ore 3 lei          3 lei
1.31-2.00 ore 3,5 lei          3,5 lei
2.01-2.30 ore 4 lei          4 lei
2.31-3.00 ore 4,50 lei          4,50 lei
3.01-3.30 ore 5 lei          5 lei
3.31-4.00 ore 5,50 lei          5,50 lei
4.01-4.30 ore 6 lei          6 lei
4.31-5.00 ore 6,50 lei          6,50 lei
5.01-5.30 ore 7 lei          7 lei
5.31-6.00 ore 7,50 lei          7,50 lei
6.01-7.00 ore 8 lei          8 lei
7.01-8.00 ore 8,50 lei          8,50 lei
8.01-24.00 ore 12 lei          12 lei



             Abonament lunar 210 lei          210 lei
Pierdere card/tichet 11 lei/zi                      30 lei/zi

2.8     Timp de staționare în parking-uri în regim de plata                       Niveluri aprobate      Niveluri propuse
orară ( Parking Moților nr. 3-5)                                     pentru anul 2016       pentru anul 2017

                                                                  -LEI-              -LEI-
                  

                                                    0-30 minute 1,50 lei          1,50 lei
31-60 minute 2,50 lei          2,50 lei
1.01-1.30 ore 3 lei          3 lei
1.31-2.00 ore 3,5 lei          3,5 lei
2.01-2.30 ore 4 lei          4 lei
2.31-3.00 ore 4,50 lei          4,50 lei
3.01-3.30 ore 5 lei          5 lei
3.31-4.00 ore 5,50 lei          5,50 lei
4.01-4.30 ore 6 lei          6 lei
4.31-5.00 ore 6,50 lei          6,50 lei
5.01-5.30 ore 7 lei          7 lei
5.31-6.00 ore 7,50 lei          7,50 lei
6.01-7.00 ore 8 lei          8 lei
7.01-8.00 ore 8,50 lei          8,50 lei
8.01-24.00 ore 13 lei          17 lei  

                                                    Abonament lunar 210 lei         210  lei
Pierdere card/tichet 11 lei/zi                                                             30 lei/zi

                              Pentru intervalul orar 19.00-07.00              1 leu            5  lei
        a zilei următoare în Parking-ul Moților

2.9 TAXA DETERIORARE SISTEM DE PRINDERE -                         50 lei
3.0 TAXA DETERIORARE BRAȚ BARIERA -       1000 lei

 
Zona I, II este stabilită prin H.C.L. nr. 26/2010 cu modificările și completările ulterioare.

          Modul de atribuire, calcul și achitare a taxelor stabilite în prezenta anexă este reglementat de H.C.L. nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a
terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca cu modificările și completările ulterioare prevăzute de



H.C.L. nr. 316/2015 si H.C.L. nr. 265/2016, respectiv de H.C.L. nr. 26/2010 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de
Comisia Municipală de sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca cu modificările și completările ulterioare.

SCUTIRI în baza art. 487 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:
Consiliul local acordă scutire de la plata taxei de parcare următoarelor persoane fizice sau juridice:

    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor
folosite pentru activităţi economice;
    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire,
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condiţiile legii.

DIRECTOR, CONSILIER JURIDIC
        FLORIN BUGNAR                       ZEGREAN COPTIL RODICA


