1.1.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism:
1.1.1.În mediul urban
Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificatul
până la 150 mp inclusiv
între 151 şi 250 mp inclusiv
între 251 şi 500 mp inclusiv
între 501 şi 750 mp inclusiv
între 751 şi 1.000 mp inclusiv
peste 1.000 mp

Taxa
5 lei
6 lei
8 lei
10 lei
12 lei
12+0,01 lei/mp
pentru fiecare mp care
depăşeşte suprafaţa de 1000mp

1.1.2. În mediul rural se percepe 50 % din taxa prevăzută pentru mediul urban.
1.2.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean este de 13 lei.
1.3.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism conform art. 269 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal nu se datorează pentru:
- lăcaşuri de cult sau construcţii anexe;
- dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care
aparţin domeniului public al statului;
- lucrările de interes public judeţean sau local;
- beneficiarii care sunt instituţii publice;
- autostrăzi şi căi ferate atribuite prin concesionare, conform legii.
1.4.Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism constituie venit în proporţie de 50% la
bugetul local şi 50 % la bugetul judeţean, cu excepţia comunelor cu care s-au încheiat convenţii
privind emiterea certificatelor de urbanism de către preşedintele consiliului judeţean (care nu au
structurii de specialitate în cadrul aparatului), caz în care taxele cuvenite vor fi încasate de către
consiliul judeţean conform art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
1.5.Taxe pentru extrase - copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte planuri
deţinute, pentru fracţiuni dintr-un metru pătrat de plan:
planşă format
planşă format
-scara 1:1000 planşă format
planşă format
-scara 1:2000 planşă format
planşă format
-scara 1:5000 planşă format
planşă format
-scara 1:10000 planşă format
planşă format
-scară mai mică de 1:10000
planşă format
planşă format
-scara 1:500

A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3

Alb-negru
2 lei
4 lei
3 lei
6 lei
4 lei
10 lei
6 lei
13 lei
8 lei
15 lei
10 lei
16 lei

Color
5 lei
12 lei
6 lei
13 lei
9 lei
16 lei
10 lei
19 lei
12 lei
24 lei
13 lei
23 lei

1.6.Taxe pentru formularele tipizate care se pun la dispoziţia solicitanţilor de certificate de
urbanism:
a) formulare pentru eliberarea certificatul de urbanism ……………… 4 lei
2.Taxe în domeniul executării construcţiilor:

2.1.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă
sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
2.2.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol,
precum şi altor exploatări, pentru fiecare metru pătrat este 7 lei.
Această autorizaţie se eliberează de către preşedintele consiliului judeţean în urma încheierii unei
convenţii de preluare a emiterii autorizaţiei cu primarii în a căror rază de competenţă teritorială se
realizează oricare din operaţiuni.
2.3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
2.4 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote, campinguri, este egală cu 2 % din valoarea autorizată a lucrării sau a
construcţiei.
2.5. 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, pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcţie
este 7 lei.
2.6 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decît cele
prevăzute în alt alineat cuprins în prezenta anexă este egală cu 1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
2.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor este
de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se
modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
2.8. Taxa pentru prelungirea autorizaţiilor de construire, este de 30 % din valoarea autorizaţiei
iniţiale.
2.9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu, pentru fiecare racord este 11 lei.
Această autorizaţie se emite de preşedintele consiliului judeţean în urma încheierii unei convenţii de
preluare a emiterii autorizaţiei, cu primarii, în funcţie de raza de competenţă, conform prevederilor
legale.
2.10. Taxa pentru avizarea a autorizaţiei de construire de către structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean este de 13 lei.
2.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire conform art.269 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal nu se datorează pentru:
- lăcaş de cult sau construcţie anexă
- dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care
aparţin domeniului public al statului
- lucrările de interes public judeţean sau local
- beneficiarii care sunt instituţii publice
- autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.
2.12. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de construire constituie venit în proporţie de 50%
la bugetul local şi 50 % la bugetul judeţean, cu excepţia comunelor cu care s-au încheiat convenţii
privind emiterea autorizaţiilor de construire de către Preşedintele consiliului judeţean (care nu au
structurii de specialitate în cadrul aparatului), caz în care taxele cuvenite vor fi încasate de către
consiliul judeţean, conform art.nr.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
2.13. Taxe pentru formularele tipizate care se pun la dispoziţia solicitanţilor de autorizaţii de
construire:
a) formulare pentru autorizaţia de construire/desfiinţare ….......... 4 lei.
3.Taxe pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de
societăţile comerciale cu capital de stat, cu completările şi modificările ulterioare
3.1.Taxa pentru avizare documentatie si emitere Certificat de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor pentru societăţi comerciale cu capital de stat este 80 lei
3.2. Taxa pentru avizare documentaţie pentru societăţi comerciale cu capital de stat este 40 lei

