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CONSILIUL LOCAL SULINA
JUDETUL TULCEA

ANEXA nr. 5
la Hotărârea nr. ……………….

TAXE PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZA ŢIILOR

ADMINISTRATE DE SERVICIUL DE URBANISM

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism
Art.474 alin.(1)

SUPRAFAŢA TAXA (lei)
a) până la 150 m2, inclusiv 6
b) între 151 – 250 m2, inclusiv 7
c) între 251 – 500 m2, inclusiv 9
d) între 501 – 750 m2, inclusiv 12
e) între 751 – 1.000 m2, inclusiv 14
f) peste 1.000 m2 14 + 0.01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanismşi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte
de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.

B. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de constructie

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă
este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la
alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea
instalaţiilor aferente.

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5)şi (6) 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) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică
decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conformart. 457;

c) 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;

d) 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;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de
taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
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(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală
cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii
desfiinţate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetareşi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehniceşi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrolşi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiuneşi explorareşi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de forajeşi excavări cu valoarea de 15 lei.

(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetareşi prospectare, contribuabilii au
obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de
cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte
suprafaţa efectiv afectată.

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare deşantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare deşantier.

(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere,
corpurişi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racordurişi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonieşi televiziune prin cablu se
stabileşte de consiliul localşi este de 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este în sumă de la 9 lei.

� Mod de aplicare
Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 la 10 se aplică următoarele reguli:
Taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana
care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului(autorizatie).

a) în termende15 zile de la datafinalizării lucrărilor deconstrucţie, darnu mai târziu de15 zile de la
data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o
declaraţie privind regularizarea taxei pentru obtinerea autorizatiei de constructieprivind valoarea
lucrărilor de construcţie la Serviciul Impozite si Taxe , vizata de care persoana imputernicita din
cadrul autoritatii administratiei publice locale;

b) până în ceade-a15 zi inclusiv,dela datala caresedepunesituaţia finală privind valoarealucrărilor
de construcţii,Serviciul Impozite si Taxe , are obligaţia de a regulariza taxa datorată pe baza valorii
reale a lucrărilor de construcţie;

c) până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care Serviciul Impozite si Taxe 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 catre Serviciul Impozite si Taxe

d) pentruneplatain termenelescadentea taxei atragesi platamajorarilorde intarziere, stabiliteprin
hotarari de guvern.
Declaratia privind regularizarea taxei de autorizatie constructie se depunela Serviciul Impozite si
Taxe , vizata de reprezentantul administratiei publice locale, insotita de catre urmatoarele
documente:

a) autorizatieconstructie,copieconformcuoriginalul;
b) documentul prin care s-a efectuat plata taxei de obtinerea autorizatiei de

constructie , copie conform cu originalul;
c) procesul-verbaldeterminarealucrarilor , copieconformcuoriginalul;
d) memoriutehnic/schite/proiect.

Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1şi 2 valoarea lucrărilor de construcţii ce vor fi
autorizate în temeiul legal se stabilesc astfel:
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a) pentrupersoanefizice, valoareava fi calculată conformAnexei1.1.privind impozitul peclădiri, din
prezenta hotărâre, pentru lucrările de construcţii ce se încadrează din punct de vedere constructiv în
Anexa 1.1. Pentru lucrările de construcţii ce nu se încadrează în Anexa 1.1. valoarea va fi stabilită
prin deviz estimativ.

b) pentru persoanejuridice, valoareava fi stabilită prin deviz estimativ,dar nu mai mică decât cea
calculată pentru lucrările de construcţii ce se încadrează (ca sistem constructiv) conform valorii
impozabile stabilite prin Anexa 1.1. din prezenta hotărâre.

Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii
reale a lucrărilor de construcţie, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei
privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanismşi amenajarea teritoriului, pentru
avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziţii ale Primarului Orasului Sulina, care
cuprind specialişti în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu câtşi din cadrul instituţiilor
de specialitate care sunt special împuterniciţi de conducerile executive respective, petentul va prezenta,
la momentul eliberării avizului menţionat, o copie a documentului de plată.

Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentaţie a fost supusă analizei comisiei de resort
în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

Pentru obţinerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:
- cerere;
- copiecertificatdeurbanism;
- documentaţia anexă;
- taxă conform prezenteihotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipaţie, prin chitanţă la

casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie;
- taxă pentrufiecareaviz percepută decătre unitateaemitentă, achitată cu anticipaţie, prin chitanţa

la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie.
Scutiri:

Art.476 (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelorşi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizeleşi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război

sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizeleşi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute laart. 1din

Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanismşi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanismşi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau

reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanismşi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional,

judeţean sau local;
f) certificatele de urbanismşi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie

publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform

legii;
h) certificatele de urbanismşi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie

sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a
Ministerului Tineretuluişi Sportului;

i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie
înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvoltaşi ajuta instituţii de
cultură naţională, precumşi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, socialşi cultural;

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie
care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitareşi reinserţie
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precumşi pentru alte persoane
aflate în dificultate, în condiţiile legii;

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
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PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
Jr.Picu Alina


