
Consiliul local al municipiului  
 Cluj-Napoca               ANEXA NR.VI 
                la Hotărârea nr.     /2014 
 

Taxe administrate de către SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINI STRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA 

       
        Art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
 
Nr. crt.  

Taxa zilnică pentru ocuparea temporară a 
locurilor publice 

Niveluri aprobate  
pentru anul 2014 

Niveluri propuse 
 pentru anul 2015 

 
 

 
1.1 

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală 
solicitate de: 
-persoane juridice 
-persoane fizice care au în folosinţă un autoturism 
aflat în proprietatea unei persoane juridice 
 

 
525 

 lei/parcare/an 

 
525 

 lei/parcare/an 

 
1.2 

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală 
solicitate de instituţiile bugetare sau culte 

 
525  

lei/parcare/an 

 
525 

lei/parcare/an 
 
1.3 

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală 
solicitate de persoane fizice 

 
76  

lei/parcare/an 

 
76 

lei/parcare/an 
 
1.4 

Pentru parcări, copertine şi garaje cu abonament, 
situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca, 
solicitate de  persoane fizice 

 
5 

lei/mp/an 

 
5 

lei/mp/an 
1.5  Pentru parcări, copertine şi garaje cu abonament, 

situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca, 
solicitate de: 
 - persoane juridice 
 -persoane fizice care au în folosinţă un autoturism 
aflat în proprietatea unei persoane juridice 
 

 
18  

lei/mp/an 

 
18 

lei/mp/an 

1.6 Pentru parcări, copertine şi garaje cu contract de 
închiriere solicitate persoane     fizice 

4  
lei/mp/an 

 

4 
lei/mp/an 

 



1.7 Pentru parcări, copertine şi garaje cu contract de 
închiriere solicitate de: 
-persoane juridice 
-persoane fizice care au în folosinţă un autoturism 
aflat în proprietatea unei persoane juridice 

          16  
  lei/mp/an 

                                    16 
lei/mp/an 

1.8 Tarif de ocupare abuzivă a domeniului public              60 
  lei/mp/an 

                                     60 
 lei/mp/an 

        
1.9                         Abonamente lunare pentru ocuparea unui loc de 

parcare în zona centrală 
Niveluri aprobate 
 pentru anul 2014 

LEI/LUNĂ 

Niveluri propuse 
 pentru anul 2015 

LEI/LUNĂ 

 Pentru persoane FIZICE 50 50 

 Pentru persoane JURIDICE/Persoane fizice care au un 
autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice 

70 70 

 Pentru RIVERANI 25 25 

 TRANSMISIBILE 120 120 

 Tarife pentru rezervare de loc de parcare pentru  
instituţii publice în zona centrală 

300 300 

     
1.10 Transcriere contract pentru parcare, copertină sau garaj 50 50 

1.11 Taxa pentru eliberare duplicat după contract/abonament 20 20 
 
Nr.crt. 
 
1.12 

Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona 
centrală ( parcometre, parcări închise cu bariere) 

Niveluri aprobate pentru anul 
2014 
-LEI- 

Niveluri propuse 
 pentru anul 2015 

-LEI- 

 30 minute zona I/1oră zona II 1 1 

 1oră zona I/2ore zona II 2 2 

 4 ore zona I/8 ore zona II 8 8 

 5ore(o zi) zona I/ 10 ore zona II 9,5 9,5 

  
 
 
 



Nr.crt. 
 
1.13 
 

Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare în 
zona centrală -tichete răzuibile- 

Niveluri aprobate pentru 
anul 2014 

-LEI- 

Niveluri propuse 
 pentru anul 2015 

-LEI- 

 30 minute  zonaI/1oră zona II 1 1 

 1oră zona I/2 ore zona II 2 2 

 2 ore zona I/4 ore zona II  3,5 

 1 zi 9,5 9,5 
 Zona I,II este stabilită prin H.C.L.nr.26/2010 cu modificările şi completările ulterioare 
 

1.14 
 

Plata parcarii cu telefonul mobil prin intermediul unui mesaj text 
 (SMS )1 oră valabil in zona I, 2 ore valabil in zona II 

          Niveluri aprobate  
          pentru anul 2014 
              2,00 lei/ sms 

            Niveluri propuse 
            pentru anul 2015 
              2,00 lei/ sms 

 Plata parcarii cu telefonul mobil prin intermediul unui mesaj text 
 (SMS )- o zi în ambele zone tarifare 

              9,5 lei/sms               9,5 lei/sms 

 
 

Nr. 
crt. 

Timp de staţionare în parking-uri  în regim plata orară 
(Parking Moţilor nr. 3-5, Parking Băişoara nr 1-3-
demisol), Parking Primăverii-demisol II) 

 
Niveluri aprobate 
pentru anul 2014 

 
Niveluri propuse 
 pentru anul 2015 

1.15 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 3,50 lei 3,50 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 210,00 lei 

 



 Pierdere card / tichet 11 lei/zi 30,00 lei 
1.16 
 
DETE    TAXA DETERIORARE BARIERE ÎN PARKING -URI/     

PARCĂRI ÎNCHISE CU BARIERE 
500,00 lei 500,00 lei 

 

 
 Nr. 
Crt 

ABONAMENTE ANUALE   PARKING-URI 
PENTRU RIVERANI 

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

  Niveluri aprobate pentru anul 
2014 

               Niveluri propuse pentru 
                         anul 2015 

 

1.17 
 

Abonamente pentru persoane fizice - riverani 110,00 lei/ an                 110,00lei/ an 

       Abonamente pentru: 
-persoane juridice-riverani 
-persoane fizice care au un autoturism aflat în 
proprietatea unei persoane juridice-riverani 

 
840,00 lei/ an 

                 
                840,00lei/ an 

 Abonamente persoane fizice - terasă 65,00 lei/ an                     65,00 lei/ an 

 Abonamente persoane juridice – terasă 225,00 lei/ an                 225,00lei/ an 

 
Modul de atribuire, calcul si achitare a taxelor stabilite în prezenta anexă este reglementat de HCL 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 şi de HCL nr.26/2010 privind aprobarea Regulamentului de administrare a 
parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulaţiei din municipiul Cluj-Napoca cu modificările şi completările ulteriorare.      
               
 
 
              DIRECTOR ,                                                                                            ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE PARCĂRI, 
         FLORIN BUGNAR                     POSTOLACHE LAVINIA                                                     
 


