
IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI
AUTORIZATIILOR ȘI ALTE TAXE
A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau
instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel :

1.Pentru eliberarea certificatului de urbanism .
SUPRAFATA TAXA - lei
a). pana la 150mp inclusiv 6
b). intre 151 si 250 mp inclusiv 7
c). intre 251 si 500mp inclusiv 9
d). intre 501 si 750mp inclusiv 12
e). intre 751 si 1000mp inclusiv 14
f). peste 1000mp 14+0.01 lei/mp pentru ce

depaseste supraf.de
1000mp

1.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala este
egala cu 50% din taxa stabilita conform alineatului 1(tabel).

2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de constructie pentru o cladire care
urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5 % din valoarea
autorizata a lucrarilor de constructii.

3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje, excavare, necesare studiilor
geotehnice, ridicari topografice, exploatari in cariere, balastierelor, sondelor de gaze,
petrol precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare mp afectat este de 8 lei.

4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile de santier necesare
constructiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acesatea taxa de 3 %
din valoarea autorizata a constructiilor.

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi , casute
sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie.

6. Pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru chioscuri, tonete,
cabine, spatii de exepunere, situate pe caile si in spatiile poublice, precum si pentru
amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor taxa datorata este
de 8 lei pentru fiecare metru patrat de suprfata ocupata de constructie.

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie
decat cele prevazute in alt alineat este egala cu 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor
de constructie , inclusiv instalatiile aferente.

8. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala a
constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1 % din valoarea impozabila a
acestora.In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu
suprafata construita.

9. Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum si a autorizatiilor de
construire taxa este de 30 % din valoarea taxei initiale.

10. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la
retele publice de apa, canalizare, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu,
taxa datorata este de 13 lei pentru fiecare instalatie.

11. Taxa pntru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de
urbanism si amenajarea teritoriului este de 15 lei.

12. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati
economice este de 14 lei.

13. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se
stabileste in cuantum de 75 lei.



14. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este de 20 lei.
. 15.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este
de 9 lei.

16.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri detinute de consiliile locale este de 32 lei/mp sau fractiune.

17.Taxa privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica(baruri,restaurante)
este de 1000 lei/an .

18. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi:
Art . 475(3) din CF - Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele
CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi
932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor
respective, în sumă de:
a) până la 1500 lei pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
b) până la 3000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

B.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
a. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se stabileste astfel :

- in cazul unui afisaj situat in locul unde persoana isi desfasoara activitatea - 32 lei mp
sau fractiune ;

b. in cazul oricarui alt panou afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate 23 lei mp sau fractiune.

C. TAXA PENTRU ACTIVITATI ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE
DISCOTECA SI VIDEOTECA taxa se stabileste astfel:

- pentru videoteca ........................................................................ 2 lei/mp/zi ;
- pentru discoteci ........................................................................ 3 lei/mp/zi ;

D.ALTE TAXE LOCALE :
- Taxa pentru vanzari stradale este de 30 lei.
- Taxa pentru detinerea in proprietate sau folosinta de utilaje destinate

sa functioneze in scopul obtinerii de venituri :
- motofierastrau sau fierastrau electric............................13 lei/zi
- gater............................................................................... ,,
- mori................................................................................ ,,
- prese de ulei................................................................. ,,
- motocositoare ,motocultoare.......................................... ,,

E. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU :
- eliberarea de catre organele administratie publice centrale si locale care in

exercitarea atributiunilor lor,sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt ,a
certificatelor,adeverintelor si a oricaror inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o
situatieeliberarea certificatelor de atestare fiscala ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...2 lei ;

- trascrisrea la cerere in registrale de stare civila romane a actelor de stare civila
intocmite in strainatate –.....………………………………………………….....2 lei ;



- reconstituirea si intocmirea ulterioara ,la cerere,a actelor de stare civila ........2 lei;
- inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei ............2 lei.
- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în

cuantum de................................................................................................ .500 lei
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