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ANEXA nr. 4 la H.C.L.
91 din 29 decembrie 2021

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTTFTCATELO& AVTZELOR 9r A AUTORTZATTTLOR

r, REGULIGENERALE

Articolul 473 din Codu! fiscal

Orice persoanH care trebuie sH obtinS un certificat, un aviz
mentionat5 in prezentul capitol trebuie sE pl5teasc5 o tax6 la
specialitate al autorit5tii administratiei publice locale inainte de a i se elibera cerLificatul,
avizul sau autorizatia necesarS.

II, TA)(A PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A
AUTORTZATTTLOR DE CONSTRUTRE gr A ALTOR gr AUTORTZATTT

Afticolul 474 din Codulfiscal

(1) Taxa pentru eliberarea certiflcatului de urbanism, in mediul rural, este egalS cu
suma stabilitE conform tabelului urmitor:

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona ruralS, a fost
stabilitb la jumEtatea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban.

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egalS cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certiflcatului sau a autorizatiei iniliale conform
alineatelor (1) qi (Z) din Anexa Nr,4 la HCL Nr. _din _.L2.2027.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c5tre comisia de urbanism
gi amenajarea teritoriului, de c5tre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean se stabilegte de consiliul localin sumE de la 15 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clSdire
rezidentialS sau clSdire-anex6 este egalS cu 0,57o din valoarea autorizat5 a lucr5rilor de
construcfi i,

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructli dec6t
cele mentionate la alin. (5) este egalS cu Lo/o din valoarea autorizatS a lucr5rilor de
constructie, i ncl usiv va loa rea i nstalati i lor aferente.

(7) Pentru taxele prev5zute la alin. (5) Si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a

lucr6rilor de constructie se aplicS urm5toarele reguli:
a) taxa datorat5 se stabilegte pe baza valorii lucrdrilor de constructie declarate de

persoana care solicit5 autorizatia 9i se plStegte inainte de emiterea acesteia;

*t

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism -lei -

a) pAnH la 150 m2, inclusiv 3
b) intre 151 m2 si 250 m2, inclusiv 3,5
c) intre 251 mz si 500 mz, inclusiv 4,5
d) intre 501 mz Si 750 mz, inclusiv 6
e) intre 75L m2 si 1.000 mz, inclusiv 7
f) peste 1,000 m2 7 + 0,005

pentru fiecare m2 care
dep5seste 1,000 m2





b) pentru taxa prev5zutE la alin. (5), valoarea realS a lucr5rilor de construclie nu
poate fi mai mic5 dec6t valoarea impozabilS a clSdirii stabilitE conform art.457;

c) in termen de 15 zile de la data finaliz5rii lucr5rilor de construcfie, d'ar nu
tdrziu de 15 zile de la data la care expirS autorizalia respectivH, p.rro.ru ..r. i
autorizatia trebuie s5 depun5 o declaralie privind valoarea lucr5rilor de
compartimentul de specialitate al autorit5tii administraliei publice locale;

d) pan5 in cea. de-a 15-a zi, inclusiv, de ra datl la care se depune situalia
privind valoarea lucrErilor de construclii, compartimentul de specialitate al
administratiei publice locale are obligalia de a stabili taxa datorat5 pe baza valorii reale a
lucr5rilor de constructie;

e) pAnH in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al autorit5tii administratiei publice locale a comunicat vaioarea stabilitE
pentru tax5, trebuie plStit5 orice diferen!5 de tax5 datorat5 de c5tre persoana care a
primit autorizatia sau orice diferen!5 de tax5 care trebuie rambursatH de autoritatea
administratiei publice locale

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizalii de construire este egalE cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea ceftificatului sau a autorizaliei iniliale.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaliei de desfiinlare. total5 sau pa(ia15, a unei
constructii este egalE cu 0,1olo din valoarea impozabilS stabilit5 pentru dlterminarea
impozitului pe clSdiri, aferent5 p5rlii desfiin[ate

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaliei de foraje sau excavHri necesare lucrdrilor
de cercetare 5i prospectare a terenurilor tn etapa eiectuHrii studiilor geotehnice gi a
studiilor privind ridic5rile topografice, sondele de gaze, petrol gi alte excav!ri se
datoreaz5 de cEtre titularii drepturilor de prospecliune gi explorare gi se calculeaz5 prin
inmultirea num5rului de.. metri p5trati de teren ie voi fi efectiv afecta;i la supraiatra
solului de foraje gi excavEri cu o valoare de 7,5 lei.

(11) In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare gi prospectare,
contribuabilii au obligatia si declare suprafala efectiv afectat5 de foraje sau excav5ri, iai
in cazul in care aceasta difer5 de cea pentru care a fost emis5 antlrior o autorizafie,
taxa aferenti se regularizeazd astfeltnc6t sH reflecte suprafala efectiv afectat5,

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaliei necesare pentru lucr5rile de organizare
de gantier in vederea realizErii unei construclii, care nu sunt incluse in alt5 autorizalie de
construire, este egalS cu 3olo din valoarea autorizat5 a lucrHrilor de organizare de
gantier.

13) Taxa pentru eliberarea autorizaliei de amenajare de tabere de cofturi, c|sule
sau rulote ori campinguri este egalS cu 2o/o din valoarea autorizat5 a lucr5rilor de
constructie.

(14) Taxa pentru autorizarea amplasErii de chiogcuri, containere, tonete, cabine,
spatii de expunere/ corpuri gi panouri de afigaj, firme gi reclame situate pe c5ile gi in
spatiile publice este de 4 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pHtrat de suprafalE ocufiat5
de constructie.

. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizalii privind lucrErile de racorduri gi
brangamente la retele publice de ap5, canalizare, gaze, termice, energie electricS,
telefonie gi televiziune prin cablu se stabilegte de Consiiiul local 

'gi 
estj de 6,5 lei,

inclusiv, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certiflcatului de nomenclatur5 stradalS gi adres5 se

stabilegte de c5tre consiliile locale in sumE de 4,5 lei, inclusiv

IIL TAX/I PENTRI,I ELIBERAREA AUTORIZATTILOR PENTRTT
D ES Fig U RA R EA tt N O R A CTr Vr Ti Tr

Afticolul475 din Codul fiscal





(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de funclionare se stabilegte de
consiliul local 9i este de 10 lei, inclusiv,

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de produc5tor, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de c5tre
consiliile locale gi sunt de 45 lei, inclusiv.

(3) Persoanele a c5ror activitate este inregistrat5 in grupele CAEN 561 - Restaurante,
563 - Baruri 9i alte activit5ti de servire a b5uturilor gi 932 - Alte activitSli recreative gi

distractive, potrivit ClasificErii activitSlilor din economia nalionalS - CAEN, actualizat5
prin Ordinul pregedintelui Institutului Nafional de StatisticE nr. 337lZOO7 privind
actualizarea Clasific5rii activitdtilor din economia nalionalS - CAEN, datoreaz5 bugetului
local al comunei, oragului sau municipiului, dup5 caz, in a cErui raz6 administrativ-
teritorialS se desfEgoarE activitatea, o tax5 pentru eliberarea/vizarea anualS a
autorizatiei privind desfSgurarea acestor activitS!i, in funclie de suprafa!a aferent5
activit5tilor respective, in sumE de:

a) 60 lei, pentru o suprafat5 de pdnS la 500 mp, inclusiv;
b) 110 lei pentru o suprafat5 mai mare de 500 mp,_
(4) Autorizatia privind desfSgurarea activitSlilor prevSzute la alin. (3), in cazul in

care persoana indeplinegte condifiile prev5zute de lege, se emite de c5tre primarul in a
cErui raz5 de competent5 se afl5 sediul sau punctul de lucru.
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