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Art.267 alin(1) – Taxa pentru 
eliberarea certificatului de 
urbanism în mediul rural 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2014 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2015 

Suprafa ţa pentru care se ob ţine 
certificatul de urbanism: 

Taxa(lei)  Taxa(lei)  

a) până la 150 m² inclusiv 6 6 
b) între 151 m² şi 250 m² inclusiv 7 7 
c) c)între 251 m² şi 500 m² inclusiv 9 9 
d) d)între 501 m² şi 750 m² inclusiv 12 12 
e) e)între 751 m² şi 1000 m² inclusiv 14 14 
f) f)peste 1000 m² 14 + 0.01 lei/mp. pentru 

fiecare mp. care 
depaseste 1000 mp. 

14 + 0.01 lei/mp. pentru 
fiecare mp. care 

depaseste 1000 mp. 
Art.267 alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este 
egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). 
Art.267 alin.(3) -Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 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. 
Art.267 alin.(4) -Taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de foraje şi 
excavări. 

8 lei pentru fiecare mp. 
Afectat 

8 lei pentru fiecare mp. 
Afectat 

Art.267 alin.(5) -Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier,în vederea realizării unei construcţii,care nu sunt incluse în autorizaţia de construire 
,este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de şantier 
Art.267 alin.(6) -Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, de 
căsuţe sau rulote ori campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 
Art.267 alin.(7) 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. 

8 lei/m² de suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

8 lei/m² de suprafa ţă 
ocupat ă de 
construc ţie 

Art.267 alin.(8) -Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie 
decât cele prevăzute în alt alineat al art.267 este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
Art.267 alin.(9) –Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei 
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri.În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru 



eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care 
urmează a fi demolată. 
Art.267 alin.(10)  –Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii 
de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau 
autorizaţiei iniţiale. 
Art.267 alin.(11) – Taxa 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 

13 lei pentru fiecare 
racord 

13 lei pentru fiecare 
record 

 
 
 
 
 

Art.267 alin(12) Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajare a 
teritoriului,de către primar sau de către 
structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judetean. 

15 lei /aviz 15 lei /aviz 

Art.267 alin(13) Taxa pentru 
eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă. 

9 lei/certificat 9 lei/ certificat 

Art.267 alin(14) -Pentru taxele prevăzute la art.267 , stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrărilor de construcţie,se aplică următoarele reguli : 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana 
care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie,dar nu mai târziu de 15 
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă,persoana care a obţinut autorizaţia trebuie 
să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv,de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 
lucrărilor de construcţii,compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 
are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv,de la data la care compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă,trebuie plătită orice 
sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care 
trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
Art.267 alin(15) -În cazul unei autorizaţii de construire emise  pentru o persoană fizică,valoarea reală 
a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform 
art.251 din Codul Fiscal. 
Art.268 alin(1) -Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice: 
a) pentru meseriaşii cărăuşi 
b) pentru cazane de fiert rachiu 
c) pentru liber profesionişti 
d) pentru mori,prese de ulei şi darace 
e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus. 

15 15 

Art.268 alin(1¹) -Autorizaţiile prevăzute la alin.(1) se vizează anual,până la data de 31 
Decembrie a anului în curs pentru anul următor.Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul 
taxei prevăzute la alin.(1). 



Art.268 alin.(2) -Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor de funcţionare. 20 20 

Art.268 alin.(3) -Taxa pentru eliberarea de 
copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri deţinute de 
consiliile locale. 

32 32 

Art.268 alin(4) -Taxa pentru eliberarea 
certificatelor de producător. 

80 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art.268 alin.(5) -Taxa pentru comercianţii care desfăşoară activităţi prevăzute de codul 
CAEN Rev 1 – 5530 : Restaurante şi 5540 – baruri (taxa pentru eliberare/vizare anuală 
a autorizaţiei) , coduri devenite conform CAEN Rev 2 – 5610 : restaurante şi 5630 : baruri 
: 
 
  Nivelul pre văzut de 

HG 1309/2012 
Nivelul existent în 

2014 
Nivel propus 
pentru 2015 

Taxa pentru 
eliberarea/ 

vizarea 
autorizaţiei 
comercianţi 

până la 4.195 lei Pentru restaurante:  
1.000 lei 

Pentru restaurante:  
1.000 lei 

până la 4.195 lei Pentru baruri:  
500 lei 

Pentru baruri:  
500 lei 

 


