X

(6)

Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totald maximd autorizatd
a) PAnd la 1 ton[, inclusiv
b) Peste i ton5, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Lrt.263, alin.

Impozitul in lei
10

JI
57
70

TAXE
pentru eliberarea certificatelor. avizelor si a autorizatiilor
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanisrn. a autorizatiilor de construire $i
a altor avize aseminitoare
1. art. 267. alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafala pentru care se obline certificatul de urbanism
a) p6nd

la

Taxa

-leiJ

150 mp, inclusiv

4

b) intre 151 si 250 mp nclusiv
c) intre 251 si 500 mp. nclusiv
d) intre 501 si 750 mp nclusiv
e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv
f) peste 1.000 mp

5

7
8

8 + 0,01 lei/mp, pentru
ftecaremp care

depdseste i000 mP

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizafii de construire pentru o clddire care
urmeazd a fi folositd ca locuin!6 sau anexl la locuin![ este egald cu 0,57o din valoarea
autorizatd, a

lucrdrilor de construclii.

autoriza{iei de foraje sau excaviri
necesard studiilor geotehnice, ridicdrilor topografice, exploatdrilor de carier[,
balastierelor, sondelor de gaze qi petrol, precum qi altor exploatdri - I leu, pentru
fiecare metru pdtrat afectat de foraj sau excavalie
(5) Taxa p.ntru eliberarea autoriza[iei necesare pentru lucrdrile de otganizare de
qantier in vederea- realizfuli unei construclii, care nu sunt incluse in alt6 avtoriza[ie de
construire, este egalS ct 3oh din valoare a autorizatd a lucrdrilor de otganizare de qantier.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizgiei de amenajare de tabere de corturi, cdsufe sau

Z. art. 267. a\in. (4\ Taxa pentru eliberarea

rulote ori'campinguri este egald cu

2%o

dinvaloarea autorizatd'a lucrdrilor de construclie.

eliberarea autortza{iei de construire pentru
.htr$"r.t, ion.t., *bine, spa{ii de expunere, situate pe ciile qi in spa{iile publice,
precum qi pentru amplasarea corpurilor qi a panourilor de afiqaj, a firmelor qi

3. art.267, alin. (7\ Taxa pentru

8 lei, p.ni* fiecare metru pdtrat de suprafall ocupatd de construclie
(8) Taxa pentru eliberaiea autorizalrei de construire pentru orice altd construc{ie decdt cele
prevbzute in alt alineat al prezentului articol este egal6 cu 7o/o din valoarea attorrzatd a
lucrdrilor de construclie, inclusiv instalafiile aferente'
(9) Taxa pentru .iib".u..u avtorizalisi de desfiinfare, totald sau parfiald, a unei construclii
0)o din valoarea rmpozabild a construcfiei, stabilitd pentru determinarea
este egald
"i
impozitului pe cladiri . in cazul desfiin!5rii parliale a unei construc{ii, taxa pentru eliberarea
a fl
auiorizaliei ie modificd astfel incdt s5 reflecte porliunea din construclie care trmeazd

ieclamelor

demolatS.

-

