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ANEXA NR.5 

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU A DESFASURA O 

ACTIVITATE ECONOMICA SI A ALTOR AUTORIZATII SIMILARE 
1. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 

activitati economice este de 15 lei in mediul rural. 

2. Autorizatiile de mai sus se vizeaza anual, pana la data de 31 

decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza 

reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute mai sus. 

3. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, este 

de 32 lei, inclusiv.     

4. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de 80 lei, 
inclusiv. 

5. Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii 
activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea 

Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 - 

restaurante si 5540 - baruri, datoreaza bugetului local al comunei, 

orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ 

teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, 

o taxa pentru eliberarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica, in suma de 500 lei.  

6. Taxa pentru eliberarea anuală a autorizaţiei privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica este de 500 lei, in cazul in care 

comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de 

catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata 

unitatea sau standul de comercializare. 

 

SCUTIRI 

 
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu 

se datoreaza pentru:  

   a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de 

cult sau constructie anexa;  

   b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din 

transporturi care apartin domeniului public al statului;  

   c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru 

lucrarile de interes public judetean sau local;  

   d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca 

beneficiarul constructiei este o institutie publica;  

   e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate 

atribuite prin concesionare, conform legii.  


