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TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU A DESFASURA O
ACTIVITATE ECONOMICA SI A ALTOR AUTORIZATII SIMILARE 

Art.475 alin.1. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de  functionare este de 20 lei.
Art.475 alin.2.  -   Taxa pentru eliberarea atestatului  de producător este de 25 lei;

- Taxa  pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, este de 15 lei;
- Taxa viza semestriala atestat de producator este de 5 lei

Art.475 alin.3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie
publica :
 Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării 
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau Orasului, după caz, în a cărui 
rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă 
activităţilor respective, în sumă de:
    a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
    b) pana la  8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

Nivel taxa
2018

Indexare
cf. art.491

din
Legea

227/2015

Nivel taxa
2019

  a)Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica pe raza orasului Sulina (grupele CAEN 561-restaurante, 563 – baruri si alte 
activitati de servire a bauturilor si 932- alte activitati recreative si distractive) pentru suprafata 
mai mica de 500 mp 
Suprafaţa desfasurata(inclusiv terasa) până la 50 mp: 580 1.3 588

Suprafaţa desfasurata(inclusiv terasa)intre 51-100 mp: 1160 1.3 1175

Suprafaţa desfasurata(inclusiv terasa)intre 101-150 mp:
1740 1.3 1763

 
Suprafaţa desfasurata(inclusiv terasa)intre 151-200 mp:

2320 1.3 2350

 
Suprafaţa desfasurata(inclusiv terasa)intre 201-250mp:

2900 1.3 2938

 
Suprafaţa desfasurata(inclusiv terasa)intre 251-300 mp:

3480 1.3 3525

 
Suprafaţa desfasurata(inclusiv terasa) intre  301-500 mp: 

4060 1.3 4052

b)Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie
publica pe raza orasului Sulina (grupele CAEN 561-restaurante, 563 – baruri si alte activitati de 
servire a bauturilor si 932- alte activitati recreative si distractive) pentru suprafata mai mare de 
500 mp
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6000 (TIP 1-
3)*

1.3 6078 (TIP 1-3)*

 4000(TIP 4-
7,10)*

1.3 4052(TIP 4-7,10)*

3000 (TIP 
9,11)*

1.3 3039 (TIP 9,11)*

2000 (tip 
8,12-15)*

1.3 2026 (tip 8,12-15)*

* tipurile de unitati de alimentatie publica sunt urmatoarele : 
1. restaurant clasic ; 
2. restaurant cu specific ; 
3. restaurant specializat(restaurant-zahana, restaurant lacto-vegetarian) ; 
4. braserie ; 
5. pizzerie ; 
6. berarie ; 
7. bar(bar de zi, bar de noapte, cafe-bar, cafenea, disco-bar, video-bar, discoteca, bar-biliard, snack-bar ; 
8. fast-food ; 
9. unitati tip bufet, bodega, birt, rotiserie ; 
10. unitati tip pub si bistro ; 
11. cabaret; 
12.  unitati  tip  cofetarie,  patiserie(cofetarii,  bombonerii,  patiserie-placintarie,  simigerie-covrigarie-

gogoserie) ; 
13. ceainarie ; 
14. restaurante cu caracter social (cantina-restaurant si restaurant cu autoservire); 
15. terasa / gradina de vara. 

Nivel taxa
2018

Indexare cf.
art.491 din

Legea 227/2015

Nivel taxa
2019

 Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei  de  comert
stradal cu ocuparea domeniului public

116 1.3 118

 Mod de aplicare :
Taxa prevazuta la pct.1 se refera la autorizatiile sanitare de functionare eliberate de Directiile de Sanatate

Publica in temeiul Legii 100/1998, este anuala si se achita integral, anticipat eliberarii autorizatiei sanitare de
functionare,  indiferent  de  perioada  ramasa  pana  la  safarsitul  anului  fiscal  respectiv. Taxa  pentru  eliberarea
autorizatiei sanitare de functionare nu se restituie chiar daca autorizatia de functionare a fost retrasa temporar sau
definitiv.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator, prevazuta la pct.2, se incaseaza de la persoanele fizice
care  intra  sub  incidenta  Hotararii  Guvernului  nr.661/2001  privind  procedura  de  eliberare  a  certificatului  de
producator.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se restituie chiar dacă
autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se achită
integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului respectiv.

Taxa pentru vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se va achita
integral, pana la data-ziua si luna corespunzatoare datei emiterii autorizatiei.

Controlul,  incasarea,  executarea silita,  a  taxei  pentru eliberarea unei  autorizatii  pentru desfasurarea unei
activitati economice, revine in sarcina Serviciului Impozite si Taxe.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.
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