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CAPITOLUL IV. - TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, AVIZELOR ŞI
AUTORIZAŢIILOR
Art. 474. alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul
urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
2016

-leia) până la 150 mp, inclusiv

6

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv

7

c) între 251 şi 500 mp, inclusiv

9

d) între 501 şi 750 mp, inclusiv

12

e) între 751 şi 1000 mp, inclusiv

14
14 + 0,01 lei/m2
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 mp

f) peste 1000 mp

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către
primari sau de structurile specializate din cadrul consiliului
judeţean
Art.474 alin(10)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasarii de 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
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu
Art. 474 alin. (16)
Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresa

15 lei

8 lei pentru fiecare m2 afectat

8 lei, inclusiv pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de construcţie

13 lei, inclusiv pentru fiecare racord

9 lei

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
Art 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberare autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art.475 alin (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol
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Art. 475 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica, in functie de
suprafata aferenta activitatilor respective - calculata pe fiecare
punct de lucru- datorata de persoanele a caror activitate se incadreaza
in grupele 561- Restaurante,563-Baruri si alte activitati de servire a
bauturilor si 932- Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala-CAEN, actualizata prin Ordinul
presedintelui Institutului National de Statistica nr337/2007 privind
actualizarea Clasificarii activitatii din economia nationala-CAEN

Zona A si B
- suprafata totala intre 301-500 m2
- suprafaţa totală intre 101 -300 m2
- suprafaţa totală între 51-100 m2
- suprafaţa totală între 0-50 m2
Zona C
-suprafata totala intre 301-500 m2

3000 lei
1500 lei
1080 lei
620 lei
1500 lei
750 lei
500 lei
360 lei

- suprafaţa totală intre 101 -300 m2
- suprafaţa totală între 51-100 m2
- suprafaţa totală între 0-50 m2

Zona D
- suprafata totala intre 301-500 mp2
- suprafaţa totală intre 101 -300 m2
- suprafaţa totală între 51-100 m2
- suprafaţa totală între 0-50 m2

750 lei
400 lei
300 lei
200 lei

Taxa propusa prin Legea 227/2015 intre 0 si 4.000 lei, pentru suprafetele
sub 500 m2
Pentru suprafetele peste 500 m2
Nivelul min-max stabilit prin Legea 227/2015 4.000-8.000 lei, pentru
suprafetele mai mari de 500 m2

4000 lei

Pentru satele componente nivelul taxei este de 50% din nivelul prevăzut
pentru zona A si B pe cele 4 categorii de suprafaţă
Termene de plata:
- prima rata – 31 martie
- a doua rata – 30 septembrie

La stabilirea taxei se are în vedere zonarea intravilanului municipiului Vatra Dornei respectiv
zonarea intravilanului localităţii Vatra Dornei si zonarea intravilanului satelor componente prevăzută în
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Amenzile care se aplică persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru desfăşurarea
activităţilor prevăzute la art. 475 alin. (3) fără autorizaţie sau viză anuală precum şi pentru nerespectarea
condiţiilor obligatorii în cazul deţinerii autorizaţiei sunt cele aferente, prevăzute la Cap. IX – Sancţiuni,
art. 475 alin. (3), respectiv art. 475 alin. (5).
Regulamentul de stabilire, incasare si urmarire a taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie constituie ANEXA 7 la prezenta hotarare de
consiliu local.
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