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ANEXA NR.4 la PROIECT HCL

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR. AVIZELOR SIA
AUTORIZATIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatelor. avizelor si a autorizatiilor

Art.474 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism in mediul rural

Jei-

Suprafata pentru care se obtine
certificatul de urbanism

Nivel 2022 Nivel 2023

a) pana la 150mp inclusiv 3.33 lei 3.49

b) intre 151 si 250 mp inclusiv 4.45 lei 4.67

c) intre 251 si 500 mp inclusiv 5.56 lei 5.84

d) intre 501 si 750 mp inclusiv 6.67 lei 7.01

e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 7.79 lei 8.18

f) peste 1000 mp 7.79 lei + 0,01 lei/mp
pentru fiecare mp care
depaseste 1000 mp

B.1B+0.O1lei/mp
pentru fiecare mp
care depaseste 1000
mp

Taxa eliberare autorizatie de construire
ptr. o cladire rezidentiala sau cladire
anexa ART.474alin.5

0,5% din valoarea
autorizata a lucrarilor de

constructii
Taxa oentru eliberarea autorizatiei de
foraje sau excavari
4rt.474 alin.A\

16.70 lei pentru fiecare
mD afectat

17.55 lei
pentru fiecare mp
afectat

Taxa pentru eliberarea autorizatiei
necesare ptr. lucrari de organizare de
santier in vederea realizarii unei
constructii, care nu sunt incluse in alta
aut.de constr.aft.47 4 (12\

3% din valoarea autorizata a lucrarilor de
organizare de santier

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
amenajare tabere de corturi, casute sau
rulote ori campinquri.art.4T 4 (13\

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru chioscuri, tonete,
cabine, spatii de expunere, situate pe
caile si in spatiile publice, precum si
pentru amplasarea corpurilor si a
panourilor de afisaj, a firmelor si
reclamelor. art.47 4 (1 4\
Art.474 alin.(6)

8.90 lei inclusiv pentrr
tiecare mp de suprafata
ocupata

9.35
Iei inclusiv
pentru fiecare
mp de suprafata
ocupata



Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
construire ptr. orice alta constructie alta
decat cele prevazute mai sus

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie inclusiv instalatiile aferente

Taxa pentru eliberarea autorizatieide
desfintare, totala sau partiala, a unei
constructii art.474 alin 9

0,1 % din valoarea impozabila a constructiei
(in cazul desfintarii partiale a unei constructii, taxa se
modifica astfel incat sa reflecte oortiunea din constructia
ceumeazaafidemolata)

Taxa oentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retelele publice de apa,
canalizare, gaze naturale, termice,
energie electrica, telefonie si televiziune
Drin cablu art.47 4 alin.15

14.47 leilracnld 15.20

Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre primar sau comisia de
urbanism
411.474 alin.(4\

16.70 lei 17.55

Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa. art.474
(16)

10.02 lei 10.53

Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri

35.64 lei 37.45

Taxa pentru eliberarea atestatului de
oroducator.
Taxa pentru eliberarea carnBtului de
comercializare
ArL475 alin.(2)

66.83 lei

22.27 lei

70.23

23.40

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Arr.478 alin.(2)

Taxa pentru afisaj in scop de reclama
si publicitate:

Jei/mp sau fractiune de mp

a) in cazul unui afisaj situat in locul in
care persoana deruleaza o activitate
economica

35.64 lei 37.45

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj
sau structura de afisaj pentru reclama
si oublicitate

25.61 lei 26.91

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale,
pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de
reclama si publicitate datorat de catre persoanele fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv,
se plateste integral pana la primul termen de plata.

IMPOZIT PE SPECTACOLE
Art.481
(2-a-b)

Spectacol de teatru (piesa de teatru,
balet, opera, opereta, concert
filarmonic, manif.muzicala, prezentare
film , spectacol de circ, competitie
sportiva

2o/o la suma incasata din vanzarea biletelor de
intrare si a abonamentelor

Oricare alta manifestare artistica
decat cele prevazute mai sus

5% la suma incasata din vanzarea biletelor de
intrare si a abonamentelor



Taxd pentru delinerea sau utilizarea echipamentelor destinate oblinerii de venituri:

Nivel 2022 Nivel 2023
Pentru autocositoare 5.56 lei/zi de functionare 5.84 leilzi de

functionare
- Pentru combine de recoltat

cereale
8.90 lei/zi 9.36 lei / zi

Pentru tractor{5iat lemne 6.67 leilzi 7.01 lei lzi

Scutiri conform art.47 6
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor. avizelor si autorizatiilor
4!a@:
a) certificatele, avizele 9i autorizatiile ai cdror beneficiari sunt veterani de r6zboi, vdduve
de rizboi sau vdduve nerecisitorite ale veteranilor de rdzboi;
b) certificatele, avizele gi autorizatiile ai cdror beneficiari sunt persoanele prevdzute la art.
1 din Decretulleqe nr. 118/1990, republicat, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
c) certificatele de urbanism gi autorizatiile de construire pentru lecaguri de cult sau
constructii-anexd;
d) certificatele de urbanism 9i autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea
sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apar[in domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism 9i autorizaliile de construire pentru lucrdrile de interes public
nalional, judelean sau local;
f) certificatele de urbanism 9i autorizaliile de construire, daci beneficiarul construcliei
este o institutie publicd;
g) autorizatiile de construire pentru autostrezile 9i cdile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
h) certificatele de urbanism 9i autorizatiile de construire, dacd beneficiarul construcliei
este o institutie sau o unitate care funclioneazd sub coordonarea Ministerului Edilcatiei gi
Cercetdrii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului 9i Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacd beneficiarul construcliei este o
fundalie infiintate prin testament, constituiti conform legii, cu scopul de a intreline,
dezvolta gi ajuta institulii de culturd nalionali, precum gi de a susline acliuni cu caracter
umanitar, social 9i cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daci beneficiarul construcliei este o
organizalie care are ca unicd activitate acordarea gratuite de servicii sociale in unititi
specializate care asigurd gSzduire, ingrijire sociali gi medicald, asistentd, ocrotire,
activitdli de recuperare, reabilitare 9i reinse(ie sociald pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vArstnice, precum 9i pentru alte persoane aflate in dificultate, in
condiliile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, in cazul unei calamitili naturale.
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