ANEXA 1.6
TAXE PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
ADMINISTRATE DE URBANISM
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat,aviz sau alta autorizatie
prevazuta in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa pentru eliberarea certificatului,
avizului sau autorizatiei .
A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu urban , este egala cu
suma stabilita in tabelul urmator:
SUPRAFAŢA
a) până la 150 m2, inclusiv
b) între 151 – 250 m2, inclusiv
c) între 251 – 500 m2, inclusiv
d) între 501 – 750 m2, inclusiv
e) între 751 – 1.000 m2, inclusiv
f) peste 1.000 m2

TAXA (lei)
5
6
8
10
12
14 + 0.01 lei/m2
pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala
cu 50% din taxa stabilitata conform alin.1
B. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie
1.. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este de 0.5% din valoarea
autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie
decât cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea
autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.
3. Taxa pentru autorizarea de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze şi petrol,
precum şi alte exploatări este de 8 lei/m2
4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de
construire este de 3% din valoarea autorizată a construcţiilor pentru organizare de
şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea.
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, corturi, căsuţe,
rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.
6. Taxa pentru autorizarea de lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8
lei/m2

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei
construcţii este de 0.1% din valoarea impozabilă a construcţiilor şi amenajărilor.
În cazul desfiinţărilor parţiale, cuantumul taxei, se calculează proporţional cu
suprafaţa construită a construcţiei supuse demolării.
8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de
construire este de 30% din valoarea taxei iniţiale.
9. Taxa pentru autorizarea privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin
cablu este de 13 lei pentru fiecare instalaţie.
10. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliilor judetene este de 15 lei.
12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de
9 lei.
Se stabileste majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Codul Fiscal in cazul
taxei pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor administrate de urbanism la
4%

