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ANUNŢ 
Aducem la cunoştinţa publică 

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind  modificarea Anexei nr. 9.3  din H.C.L  nr. 179/2019 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume 

care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii 

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. 

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 

15.11.2019), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel 

Mare şi Sfânt 11, Iaşi,  700064. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile scrise cu valoare de recomandare pot fi remise 

şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 

6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30 

sau pe email informatii@primaria-iasi.ro . 

 

Tehnoredactat 

cons. Luminita NEAGU 

CIC PO 03/F3 

mailto:informatii@primaria-iasi.ro
mailto:informatii@primaria-iasi.ro


EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarâre privind  modificarea Anexei nr. 9.3  din H.C.L  nr. 
179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac 

venit al bugetului local pentru anul 2020 
 

Având în vedere : 
a) Referatul nr. 124593/15.11.2019 întocmit de Serviciul Administrare Parcări 

Direcția Exploatare Patrimoniu; 
b) Preverile art. 486, alin (1) din Legea nr.227/2015 Codul Fiscal; 
c) Prevederile art. 129, alin (3) lit.” c”  și art. 196 alin (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
d) HCL 125/2014 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului 

public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iași; 
e) HCL 179/2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale si altor sume care se 

fac venit al bugetului local pentru anul 2020. 
Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local Iași în 

vederea analizării și aprobării lui .  
 
 

 Primar 
Mihai Chirica 



 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  modificarea Anexei nr. 9.3  din H.C.L  nr. 179/2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local 

pentru anul 2020 

Consiliul local al Municipiului Iași, având în vedere: 
f) Inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de 

hotărâre; 
g) Referatul nr. 124593/15.11.2019 întocmit de Serviciul Administrare Parcări 

Direcția Exploatare Patrimoniu 
h) Preverile art. 486, alin (1) din Legea nr.227/2015 Codul Fiscal 
i) Prevederile art. 129, alin (3) lit.” c”  și art. 196 alin (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 9.3 din HCL nr. 179/2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 
anul 2020, începând cu 01.02.2020, conform anexei -parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași,  Direcției 

Generale Economice și Finanțe Publice Locale; serviciilor interesate și Instituției 

Prefectului Județului Iași.   
Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna 

cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală și Finanțe Publice Locale.  
    
          
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     Avizează pentru legalitate, 
          SECRETAR, 
Susțin Proiectul de Hotărâre:     Denisa Liliana IONAȘCU 
 
Viceprimar, Gabriel Vasile Harabagiu 
 
Director executiv DEP, Radu Mihai  Grigoraș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă parte integrantă la proiect  HCL 
Anexa 9.3 

Direcția Exploatare Patrimoniu 
Serviciul Administrare Parcări  

 

TARIFE PENTRU PARCĂRI 

Nr. 
Crt. Denumire tarif 

Nivel 01.01.2020 
indexat prevăzut 
cf. HCL 179/2019 

Tarif cu T.V.A 

Nivel 01.02.2020 
majorat 

 
Tarif cu T.V.A 

Temei legal 

0 1 2 3 4 
1 Tarif parcare ocazională 

autoturism în parcările 
publice cu plată 

2 
lei/oră 

5 
lei/oră 

OUG nr.57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 71/2002, 
Legea nr.3/2003, Legea 51/2006 
(r), Legea nr. 227/2015 

2 Tarif parcare ocazională 
microbuz  în parcările publice 
cu plată 

5 
lei/oră 

10 
lei/oră 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr. 955/2004, OG nr 71/2002, 
Legea nr.3/2003, Legea nr. 
51/2006 (r), Legea nr. 227/2015 

3 Tarif parcare ocazională 
autobuz și autocar în 
parcările publice cu plată 

10 
lei/oră 

15 
lei/oră 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr.71/2002, 
Legea nr. 3/2003, Legea 
nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

4 Tarif parcare ocazională 
camion în parcările publice 
cu plată 

16 
lei/oră 

16 
lei/oră 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr. 955/2004, OG nr. 71/2002, 
Legea nr.3/2003, Legea nr. 
51/2006 (r), Legea nr. 227/2015 

5 Tarif lunar parcare 
(abonament) autoturism 
pentru parcări longitudinale 
pe artere de circulație, pentru 
persoane fizice * 

53 
lei/lună 

150 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 71/2002, 
Legea nr.3/2003, Legea 
nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

6 Tarif lunar parcare 
(abonament) autoturism în 
parcări publice cu plată 

85 
lei/lună 

150 
lei/lună 

 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr.71/2002, 
Legea 3/2003, Legea  nr.51/2006 
(r), Legea nr. 227/2015 

7 Tarif lunar parcare 
(abonament) microbuze în 
parcările cu plată 

159 
lei/lună 

159 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 71/2002, 
Legea nr.3/2003, Legea 
nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

8 Tarif lunar parcare 
(abonamnet) autobuze, 
autocare în parcările cu plată 

318 
lei/lună 

318 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr.71/2002, 
Legea nr.3/2003, Legea nr. 
51/2006 (r), Legea nr. 227/2015 

9 Tarif lunar de pornire 
la licitație pentru parcare 
autoturisme în parcările de 
reședință pentru persoane 
fizice/juridice cu sediul la 
adresa.  

Contractele încheiate cu 
valoare mai mare sau egală cu 31 
lei/loc//lună își mențin valoarea. 
Valoarea tuturor contractelor 
încheiate sub 31 lei/loc/lună 
devine 31 lei. ** 

31  
lei/lună 

31  
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr. 955/2004, OG nr.71/2002, 
Legea nr. 3/2003, Legea nr. 
51/2006 (r), Legea nr. 227/2015 



 
 
 

10 Tarif închiriere parcare cu 
plată sau de reședință pt 
veterani și văduve de război, 
foști deținuți politici, pers gr. I 
invaliditate, persoane 
încadrate în grad de  
handicap 
 
 
 

Gratuit Gratuit Decret Lege nr.118/1990 (r); 
Legea nr. 44/1994(r); 
Legea nr. 341/2004 modif prin 
Legea nr.347/2006; Legea 
nr.448/2006 (r) , art. 65 
 

11 Tarif folosință teren pentru 
parcări acoperite și garaje 
(supraf de 18mp); ce 
depășește această suprafață 
se taxează suplimentar cu 1 
leu/mp/lună*** 

53  
lei/lună 

53 
lei/lună 

Legea nr. 51/2006 (r ) 

12 Tarif folosință teren pentru 
parcări neacoperite, 
amenajate de persoane 
fizice/juridice pentru care 
există autorizații de 
construire 

26  
lei/lună 

26  
lei/lună 

Legea nr. 51/2006 (r ) 

13 Tarif lunar parcare 
(abonament) camioane în 
parcările cu plată 

424 
lei/lună 

424 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 71/2002, 
Legea nr.3/2003, Legea 
nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

14 Tarif lunar parcare  
(abonament/avize 
temporare) autoturisme în 
parcări de reședință sau alte 
parcări amenajate pentru 
persoane juridice deținătoare 
de spații comerciale în 
vecinătatea acestora (max. 1 
loc pentru fiecare persoană 
juridică, exceptând parcările 
din centrele comerciale, 
instituții publice sau alte 
asemenea care necesită 
parcări pentru client) 

265 
lei/lună 

265 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr.71/2002, 
Legea nr. 3/2003, Legea 
nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

 
*Parcări longitudinale pe artere de circulație amenajate sau unde există avizul Comisiei de Circulație 
**Licitațiile/calculul chiriei/evidența contractelor/urmărirea veniturilor se realizează în cadrul DEP. 
               ***Urmărirea contractelor se realizează de DEP sau DGEFPL /Serviciul Venituri din Contrate după caz 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     Avizează pentru legalitate, 
          SECRETAR, 
Susțin Proiectul de Hotărâre:     Denisa Liliana IONAȘCU 
 
Viceprimar, Gabriel Vasile Harabagiu 
 
Director executive DEP, Radu Mihai  Grigoraș 



 
Aprobat, 

          Primar 
          Mihai Chirica     
  

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind  modificarea Anexei nr. 9.3  din H.C.L  nr. 

179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac 

venit al bugetului local pentru anul 2020 
 

Parcarea publică cu plată este parcarea amenajată pe domeniul public sau privat 

al Municipiului Iași pentru utilizarea căreia se percepe tarif de staționare, aceasta fiind 
exploatată prin gestiune directă de către Direcția Exploatare Patrimoniu. 

Având în vedere creșterea numărului de autovehicule înmatriculate în Municipiul 
Iași si a celor care tranzitează Municipiul Iași, Direcția Exploatare Patrimoniu prin 

Serviciul Administrare Parcări propune majorarea tarifului de parcare perceput pentru 
staționarea autovehiculelor în parcările publice cu plată concentrate în zona centrală a 

orașului și a tarifului lunar parcare (abonament) autoturism în parcările cu plată, măsură 

care are ca scop   fluidizarea traficului în zona centrală a orașului și încurajarea utilizării 

mijloacelor de transport în comun. 
De asemenea, prin această măsură avem în vedere creșterea realizării 

veniturilor proprii ale bugetului local în scopul finanțării cheltuielilor  publice locale. 
Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu  prevederile art. 486, alin 

(1) din Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal și art. 129, alin (3), lit. c) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, propunem modificarea  anexei 9.3 H.C.L  nr. 179/2019, 
după cum urmează: 

TARIFE PENTRU PARCĂRI 

Nr. 
Crt. Denumire tarif 

Nivel 01.01.2020 
indexat prevăzut 
cf. HCL 179/2019 

Tarif cu T.V.A 

Nivel 01.02.2020 
majorat 

 
Tarif cu T.V.A 

Temei legal 

0 1 2 3 4 
1 Tarif parcare ocazională 

autoturism în parcările 
publice cu plată 

2 
lei/oră 

5 
lei/oră 

OUG nr.57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 
71/2002, Legea nr.3/2003, 
Legea 51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

2 Tarif parcare ocazională 
microbuz  în parcările publice 
cu plată 

5 
lei/oră 

10 
lei/oră 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr. 955/2004, OG nr 
71/2002, Legea nr.3/2003, 
Legea nr. 51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

3 Tarif parcare ocazională 
autobuz și autocar în 
parcările publice cu plată 

10 
lei/oră 

15 
lei/oră 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG 
nr.71/2002, Legea nr. 3/2003, 
Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 



4 Tarif parcare ocazională 
camion în parcările publice 
cu plată 

16 
lei/oră 

16 
lei/oră 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr. 955/2004, OG nr. 
71/2002, Legea nr.3/2003, 
Legea nr. 51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

5 Tarif lunar parcare 
(abonament) autoturism 
pentru parcări longitudinale 
pe artere de circulație, pentru 
persoane fizice * 

53 
lei/lună 

150 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 
71/2002, Legea nr.3/2003, 
Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

6 Tarif lunar parcare 
(abonament) autoturism în 
parcări publice cu plată 

85 
lei/lună 

150 
lei/lună 

 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG 
nr.71/2002, Legea 3/2003, 
Legea  nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

7 Tarif lunar parcare 
(abonament) microbuze în 
parcările cu plată 

159 
lei/lună 

159 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 
71/2002, Legea nr.3/2003, 
Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

8 Tarif lunar parcare 
(abonamnet) autobuze, 
autocare în parcările cu plată 

318 
lei/lună 

318 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG 
nr.71/2002, Legea nr.3/2003, 
Legea nr. 51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

9 Tarif lunar de pornire 
la licitație pentru parcare 
autoturisme în parcările de 
reședință pentru persoane 
fizice/juridice cu sediul la 
adresa.  

Contractele încheiate cu 
valoare mai mare sau egală cu 31 
lei/loc//lună își mențin valoarea. 
Valoarea tuturor contractelor 
încheiate sub 31 lei/loc/lună 
devine 31 lei. ** 

 
 
 

31  
lei/lună 

31  
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr. 955/2004, OG 
nr.71/2002, Legea nr. 3/2003, 
Legea nr. 51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

10 Tarif închiriere parcare cu 
plată sau de reședință pt 
veterani și văduve de război, 
foști deținuți politici, pers gr. I 
invaliditate, persoane 
încadrate în grad de  
handicap 
 
 
 

Gratuit Gratuit Decret Lege nr.118/1990 (r); 
Legea nr. 44/1994(r); 
Legea nr. 341/2004 modif prin 
Legea nr.347/2006; Legea 
nr.448/2006 (r) , art. 65 
 

11 Tarif folosință teren pentru 
parcări acoperite și garaje 
(supraf de 18mp); ce 
depășește această suprafață 
se taxează suplimentar cu 1 
leu/mp/lună*** 

53  
lei/lună 

53 
lei/lună 

Legea nr. 51/2006 (r ) 

12 Tarif folosință teren pentru 
parcări neacoperite, 
amenajate de persoane 
fizice/juridice pentru care 
există autorizații de 
construire 

26  
lei/lună 

26  
lei/lună 

Legea nr. 51/2006 (r ) 



13 Tarif lunar parcare 
(abonament) camioane în 
parcările cu plată 

424 
lei/lună 

424 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG nr. 
71/2002, Legea nr.3/2003, 
Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

14 Tarif lunar parcare  
(abonament/avize 
temporare) autoturisme în 
parcări de reședință sau alte 
parcări amenajate pentru 
persoane juridice deținătoare 
de spații comerciale în 
vecinătatea acestora (max. 1 
loc pentru fiecare persoană 
juridică, exceptând parcările 
din centrele comerciale, 
instituții publice sau alte 
asemenea care necesită 
parcări pentru client) 

265 
lei/lună 

265 
lei/lună 

OUG nr. 57/2019,  
HG nr.955/2004, OG 
nr.71/2002, Legea nr. 3/2003, 
Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 
227/2015 

 
*Parcări longitudinale pe artere de circulație amenajate sau unde există avizul Comisiei de Circulație 
**Licitațiile/calculul chiriei/evidența contractelor/urmărirea veniturilor se realizează în cadrul DEP. 
***Urmărirea contractelor se realizează de DEP sau DGEFPL /Serviciul Venituri din Contrate după caz 
 

 
Director Executiv D.E.P.,                                                                                 
Radu Mihai Grigoraș                                                                              
 
 
 
 Șef Serviciu,                                                      
Marian Constantin Nistor                                  
 

î 

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in 
solidar cu intocmitorul inscrisului 

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in 
solidar cu intocmitorul inscrisului 


