TAXE LOCALE
conform Legii 571/2003 cap. V,
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor practicate
în cadrul Serviciului de urbanism, tehnic, disciplina în construcţii, patrimoniu şi achiziţii publice
Nr.
crt.

Denumirea taxei

Nivel taxa propus in
anul 2015

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire
şi a altor avize asemănătoare
1.

Eliberare extras din Plan Urbanistic General sau Plan Urbanistic de zona

23

2.

Emitere fisa tehnica (set de 2 exemplare) pentru avize necesare emiterii Acordului Unic de
autorizatie de constructie
Eliberare certificatului de nomenclatura stradala si adresa

3
1

3.
5.
6.

Eliberarea de copii conform cu originalul, dupa certificate de urbanism, autorizatii de constructie,
eliberate si existente in arhiva
Eliberare certificatului de urbanism in mediul rural
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pana la 150 mp inclusiv
b) intre 151 – 250 mp inclusiv
c) intre 251 – 500 mp inclusiv
d) intre 501 – 750 mp inclusiv
e) intre 751 – 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp inclusiv

7.

Eliberare autorizatie de constructie pentru constructii provizorii (lei/mp)

8.

Eliberare autorizatie de construire pt. o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta au anexa la
locuinta
Eliberare autorizatie de foraje sau excavari necesara ridicarilor topografice

9.

1

1

5
6
7
9
12
14 + 0,01 lei pt. fiecare mp ce
depaseste 1000 mp
6 lei pt. fiecare mp de supraf.
ocupata de constructie
0,5 % din valoarea autorizata
a lucrarilor de constructie
6 lei pt. fiecare mp afectat

10.

Eliberare autorizatii necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei
constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire

11.

Eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri

12.

Eliberarea autorizatiei de constructie pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt
alineat al art. 267 din Legea nr. 571/2003

13.

Eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii

14.

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire

15.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean
Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute
de consiliile locale

16.

17.
18.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice
de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere situate pe caile si spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor
de afisaj, a firmelor si reclamelor (lei/mp)

2% din valoarea autorizata a
lucrarilor de organizare de
santier
1% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie
1% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie,
inclusiv instalatiile aferente
0,1% din valoarea impozabila
a constructiei stabilita pentru
determinarea impozitului pe
cladire
30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a autorizatiei
initiale
11
23
pt. fiecare mp sau fractiune de
mp de plan
11 lei pt. fiecare racord
6 lei
pentru fiecare mp de
suprafata ocupata de
constructie

-pentru persoane fizice - 10
lei/zi
-pentru persoane juridice – 300
lei/zi
În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supusă demolării.
Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţiilor şi copiilor conform cu originalele se achită o dată cu depunerea cererii de eliberare a
documentului solicitat.
19.

Taxa avizare pentru efectuarea lucrarilor care implica inchiderea sau crearea de restrictii pentru
circulatia pe drumurile publice a vehiculelor sau pietonilor

2

În cazul unei autorizaţii de construire emisă pentru o persoană fizică valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă
a clădirii stabilită prin Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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