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4.TAXA PEI\TRU BLIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZj'
AUTORIZATIILOR-arI.267 si art.268 )

Art.267 alin 3 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construi.e pentru o Cladire
care utmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0.5blo din valoarea
autorizata a lucrarilor de constructii.

Art.267 t alin.4. Taxa pentru eliberare a autorizatiei de foraje sau excavari necesara
studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de
gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de rnetri patrati teren
afectat de foraj sau excavatie cu valoarea de 8 lei pentru fiecare m.p. afectat.

4rt,267, alin.S. Taxa pentru eliberarea autorizaliei necesare pentru lucrdrile de
organizare de qantier in vederea realizd"rii unei constructii , care nu sunt incluse in alt[
autotizalie de construire , este egald cu 3 o/o dinvaloarea autorizatd.a lucrdrilor de organizare de
qantier .

4rt.267, alin.7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri,
tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, p...urn si pentru
atnplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor est-e de 8 lei pentru
fiecare m.p. de suprafata obupata de constructie.

4rt,267, alin.9.Taxa pentru eliberarea aulorizaliei de desfiinlare,total|"sauparliald,a
unei construclii este egal6 cu 0,1%o .din valoarea impozabili a construcliei , stabiiitd pentru
determinarea impozitului pe clddiri . in cazul desfiinlaiii par{iale a unei construc{ii , taxa pentru
eliberarea autorizafiei se modificd astfel incdt sd reflecte porfiunea din construclie care urmeazd
a fi demolatd.

4rt.267, alin.l0. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei
autorizalii de construire este egalS cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului
sau a autorizaliei iniliale .

4rt.267, alin.11. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gar", 

"n"igie 
termica, energie electrica,

telefonie si televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
4rt.267, alin.l2. Taxa pentru avizarea certificatr-rlLri de urbanism de catre cornisia cle

urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliuluijudetean este de l5 lei.

Art-267, alin.l3. Thxa pt. eliberarea certificatr,rlLri de nomenclatura straclala si adresa
este in suma de 9 lei.
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4rt.267, alin. 1-Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism, in mediu rural

Niveluri aplicabile in inul
2014

Taxa Iei
la 150 m.p. inclusiv

b) intre l5l si 250 m.p. inclusiv
c) intre 251 si 500 m.p. inclusiv

intre 501 si 750 m.p. inclusiv
e) intre75l si 1000*m.p. inclusiv
0 peste 1000 m.p. 7+0,005 lei/m.p. pentru fiecare
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Art'268, alin.l. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de functionare, in vederea
desfasurarii unei activitati economice este cle 1s Iei in mediul rural.

Art'268, alin ll.Autorizatiile prevazute la alin(l) se vizeaza anual, pana la data de3l'decembrie a anului iqcurs pentru anul urmato., iui taxa de viza reprLzinta 50%o din
cuantumul taxei prevazute ia alin (l).

4rt.268, alin.2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare este de 20 lei.
Art'268, alin.3. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau

de pe alte asemenea planuri, detinute de Consiliul iocal esti de 32 leipentru fiecare m.p. sau
fractiune de m.p.

4rt.268, alin.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de g0 lei.
Art'268, alin.S. Taxa pentru eliberarea,/vizareaanuala a autorizatiei privind desfasurarea

activitatii de alimentatie publica este de 300 lei.
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