ANEXA 13 la HCL___/________

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR-2019
1) Taxele prevazute in domeniul constructiilor se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de
natura serviciilor prestate

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau
a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită:
1.1. în mediul urban:
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 şi 250 m² inclusiv
c) între 251 şi 500 m² inclusiv
d) între 501 şi 750 m² inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²
2. Taxa eliberare autorizatie de construire pentru cladire rezidentiala si caldire anexa
3. Taxa eliberare autorizatie de construire pentru alte constructii decat cele rezidentiale
4. Taxa eliberare autorizatie foraje sau excavari
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indexate cu rata inflației 1,3%
(inclusiv coeficientul de corectie de 5)
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14+0,01 leu/ m²
pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 m
0.5% din valoarea autorizata a lucarilor de
constructii
1% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructii inclusiv, valoarea instalatiilor aferente
15 inclusiv pentru fiecare mp afectat

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 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 , taxa datorată este:
6. Autorizatie necesara pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei
constructii, lucrari neincluse in alte autorizatii de construire
1

8 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafata
ocupata de constructie
3% din valoarea autorizata a lucrarilor de
organizare santier

7. Autorizatie pentru amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri
8. Pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu taxa datorată pentru
fiecare racord este :
9. Eliberare autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii
10. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire
11. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean, taxa datorată este cuprinsă între:
12. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
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2% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie
15 inclusiv, pentru fiecare racord

0.1% din valoarea impozabila a constructiei
stabilita pentru determinarea impozitului pe
cladiri
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau autorizatiei initiale
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