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IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR, AUTORIZATIILOR 

DE CONSTRUCTII  

 

a) Certificat urbanism  

_______________________________ 

- pana la 150 m.p. inclusiv       3 lei 

- intre 151 – 250 m.p.        3 lei 

- intre 251 – 500 m.p.        4 lei 

- intre 501 – 750 m.p.        5 lei 

- intre 751 – 1000 m.p.        6  lei 

- peste 1000 m.p.         6 lei + 0,005 leu/m.p. 

         ptr. fiecare m.p. care depaseste  

         1000 m.p.  

 

b) Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv 

a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatia de locuinta si anexe gospodaresti taxele se 

reduc cu 50%. 

c) 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 a cladirii 

supusa demolarii. 

d) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de constructie, taxa este de 30% 

din valoarea taxei initiale. 

e) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari -   7  lei 

f) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, 

situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a 

firmelor si reclamelor taxa datorata este de 7 lei . 

g) Autorizatiile pentru lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, 

telefonie, energie electrica si televiziune prin cablu taxa datorata este de   = 11 lei. 

h) Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului de catre primari, taxa datorata 

este de 13 lei. 

i) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa  = 8 lei 

 

 

V. TAXE PENTRU ALTE AUTORIZATII SI CERTIFICATE  

                   

 

1. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice =  13 lei 

2. Taxa viza autorizatie pentru desfasurarea unei activitati economice – 50% din cuantumul taxei 

prevazute la pct. 1 – 7 lei 

3. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare – 17 lei 

4. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 

detinute de consiliile locale – 28 lei pentru fiecare m.p. sau fractiune de m.p. 

5. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator– 69 lei . 

6. Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie 

publica ( cod CAEN – 5530 - restaurante si 5630 – baruri ) – 120 lei  

 

 


