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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea  certificatului de 

urbanism, în mediu urban 

NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2011 

NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2012 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei 

a) Până la 150 mp, inclusiv 5 5 

b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv 6 6 

c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv    8 8 

d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv 10 10 

e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 12 12 

f) Peste 1.000 mp   12+0,01lei/m
2
 pentru fiecare m

2
 care 

depăşeşte 1.000 m
2 

12+0,01lei/m
2
 pentru fiecare m

2
 

care depăşeşte 1.000 m
2 

Art. 267 alin. (4 ) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 

sau excavări 
7 7 

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 

7 7 

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 

10 10 

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de către primari sau de structurile 

de specialitate din cadrul consiliului judeţean  

14 14 

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă 
8 8 



 

Art. 268 alin. (3) 

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 

pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, deţinute de consiliile locale 

 

26 

 

26 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de 

producător 
40 40 

Art. 268 alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică 

Cod CAEN 5530-restaurante 

 pana la 100 mp, inclusiv-1000 

lei/an 

  intre 100 mp si 150 mp  -2000 

lei/an 

 peste 150 mp                  -3000 

lei/an 

 Cod CAEN 5540- baruri 

 pana la 50 mp inclusiv   -500 

lei/an 

 peste 50 mp                    -1000 

lei/an 

 Terase -pentru fiecare 10 mp sau 

fractiune                           100 

lei/an 

 

 Cod CAEN 5530-restaurante 

 pana la 100 mp, inclusiv-

1000 lei/an 

  intre 100 mp si 150 mp  -

2000 lei/an 

 peste 150 mp                  -3000 

lei/an 

 Cod CAEN 5540- baruri 

 pana la 50 mp inclusiv   -500 

lei/an 

 peste 50 mp                    -1000 

lei/an 

 Terase -pentru fiecare 10 mp 

sau fractiune                           

100 lei/an 

 

CAPITOLUL VI -  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 271 alin. (2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate: 

NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2011 

NIVELURILE APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2012 

 - lei /mp sau fracţiune de mp - - lei /mp sau fracţiune de mp - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care 

persoana derulează o activitate economică 
28 28 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau 

structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
20 20 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE   

 



Art. 275 alin. (2) 

Manifestarea artistică sau activitatea 

distractivă*  : 
NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2011 

NIVELURILE APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2012 

- lei/mp -  - lei/mp - 

a) în cazul videotecilor 0,25 0,25 

b)în cazul discotecilor 0,45 0,45 
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