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ANEXA NR.4 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 

AUTORIZATIILOR 

 

1. Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta 
autorizatie trebuie sa plateasca taxa specifică la compartimentul de 

specialitate al comunei inainte de a i se elibera certificatul, 

avizul sau autorizatia necesara.  

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZATIILOR 

DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE ASEMANATOARE 

 

 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural, 
este: 

    

 

   

 

Suprafata pentru care se obtine 

certificatul de urbanism 
Taxa (lei) 

 
a) Pana la 150 m

2
 inclusiv 5 

 
b) Intre 151 m

2
 si 250 m

2
 inclusiv 6 

 
c) Intre 251 m

2
 si 500 m

2
 inclusiv 7 

 
d) Intre 501 m

2
 si 750 m

2
 inclusiv 9 

 
e) Intre 751 m

2
 si 1.000 m

2
 inclusiv 12 

 
f) Peste 1.000 m

2
 

14 + 0,01 lei/m
2
 

pentru 

fiecare m
2
 care 

depaseste 1.000 m
2 

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o 

cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la 

locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructii.  

3. Taxa pentru eliberarea 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 metri patrati de 

teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare de 7 lei. 

4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de 
organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care 
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nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% 

din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.  

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 

corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.  

6. 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 este de pana la 7 lei pentru 

fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie. 

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta 
constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului 

articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructie, inclusiv instalatiile aferente.  

8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau 

partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea 

impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea 

impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei 

constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel 

incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi 

demolata.  

9. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 

autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 

10. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de 

racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, 

gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin 

cablu este 11 lei pentru fiecare racord. 

11. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala 

si adresa este de 5 lei. 

 


