CAPITOLUL V.-TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
Art.267. alin(1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in
mediul urban

AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

a) până la 150 mp,inclusiv

4-5

Cotă
majorare
faţă de
anul 2009
HG 956
din
19august
2009
0,00

b) de la 151 mp la 250 mp inclusiv

5-6

0,00

6

c) de la 251 mp la 500 mp ,inclusiv

6-8

0,00

8

d) de la 501 mp la 750 mp,inclusiv

8-9

0,00

10

e) de la 751 mp la 1000 mp,inclusiv

10 - 12

0,00

12

0,00

12 + 0,01 lei/mp.
pentru fiecare mp
care depăşeşte
1.000 mp

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism

NIVELURILE APLICABILE
ÎNCEPAND CU ANUL 2010
conf. HG 956din19 august 2009
Taxă, în lei

f) peste 1000 mp

12 + 0,01 lei/mp.
pentru fiecare mp
care depăşeşte
1.000 mp

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL 2010
avand in vedere art.287 din
Legea 571/2003
Taxă, în lei

5

În mediul rural taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu 50 % din taxa stabilită pentru mediul
urban.
Art.267. alin(4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
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 panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor

0-7
pentru fiecare mp
afectat

0,00

7
pentru fiecare mp afectat

0,00
7
pentru fiecare mp de
suprafată ocupată de
construcţie

0-7
pentru fiecare mp de
suprafată ocupată de
construcţie

Art.267. alin(11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
0 - 11
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
pentru fiecare racord
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu
Art.267. alin(12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către
0 - 13
primari sau de structurile specializate din cadrul Consiliului
Judeţean
Art.267. alin. (13)
0-8
Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresa
Art.268. alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice
1) în mediul urban:

11
pentru fiecare racord
0,00

13
0,00
8

1)în mediul urban:
0 - 69
a)pentru meseriaşi şi cărăuşi
10 lei/2009
b)pentru cazane de fabricat rachiu 16 lei/2009
c)pentru liber profesionişti
24 lei/2009

14
23
35

d)pentru mori, prese, darace

72

50 lei/2009
1

e)pentru activităţi .de proiectare

57 lei/2009

82

f)pentru alte activităţi, care nu sunt cuprinse în cele de mai sus
57 lei/2009
2) în mediul rural :
a)pentru meseriaşi şi cărăuşi

18,84 %

82

0 - 13

3 lei/2009

6

b)pentru cazane de fabricat rachiu 5 lei/2009

7

c)pentru liber profesionişti

10

7 lei/2009

d)pentru mori, prese, darace
10 lei/2009
e)pentru activităţi .de proiectare
11 lei/2009
f)pentru alte activităţi, care nu sunt cuprinse în cele de mai sus
15 lei/2009

15,38 %

13
15
15

Art.268. alin. (1^1) 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 eliberare autorizaţiilor sanitare de funcţionare
0 - 17
17,65%
20
16
Art.268. alin (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale:
între 0 şi 28
A1 Scara 1 : 500
15
20,00%
18
A2 Scara 1 :1000
22
18,18%
26
A3 Scara 1 : 2000
27
18,51%
32
ART.268 alin(4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
0-69

ART.268 alin(5) *)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
-Zona A+ZonaB 610lei/2009
-Zona C
270lei/2009
-Zona D
165lei/2009
cod CAEN 5610-corespondent cod CAEN 5530si
cod CAEN 5630-corespondent cod CAEN 5540

Taxa pentru eliberarea
/vizarea anuală a
autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică
0 - 3615lei inclusiv

0,00

20

Zona A si B
-suprafata totala peste> 100mp
-suprafata totala între 21-100mp
-suprafata totala intre 0- 20mp
Zona C
-suprafata totala> 100mp
-suprafata totala între21-100mp
-suprafata totala 0- 20mp
Zona D
-suprafata totala peste > 100mp
-suprafata totala între21-50mp
-suprafata totala 0- 20mp

720 lei
540 lei
312 lei
312 lei
228 lei
180 lei
180 lei
132 lei
96 lei

Termen de plată
-prima rată până la 31martie
-a doua rată până la 30 septembrie

*) La stabilirea taxei se are în vedere zonarea intravilanului municipiului Vatra Dornei prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Amenzile care se aplică persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.268. alin 1şi alin 5
fără autorizaţie sau viza anuală precum şi pentru nerespectarea condiţiilor obligatorii în cazul deţinerii autorizaţiei sunt cele aferente ,
prevăzute la Cap.XIII- sancţiuni, art.294, alin.3 , respectiv art.294,alin. 6

2

