Consiliul Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc

Anexa nr.6
la Hotărârea Consiliului
Local nr………/2014

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în
Taxa stabilitã in 2015( lei)
funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:
Suprafata
a) pana la 150 mp inclusiv
5
b) intre 151 si 250 mp inclusiv
6
c) intre 251 si 500 mp inclusiv
8
d) intre 501 si 750 mp inclusiv
9
e) intre 751 si 1,000 mp inclusiv
12
f) peste 1,000 mp
14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care
depăşeşte 1.000 mp
2.Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
7 lei/mp
3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
7 lei/mp
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate
pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor si a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor
4.Pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de
11 lei/racord
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu
5.Pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre
13 lei
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de
catre primari ori de structurile de specialitate din
cadrul consiliilor judeţene
8 lei
6.Pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã
stradală şi adresă
7.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
64 lei
desfãşurarea unei activitãţi economice
8.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de
funcţionare
9. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de
plan sau fractiune
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

17 lei
26 lei

64 lei

11.a)Taxa pentru eliberarea/vizarea anualã a
1000 lei
autorizaţiei privind desfãşurarea activitãţii de
alimentaţie publicã clasa CAEN 5530 „Restaurante”
b)Taxa pentru eliberarea/vizarea anualã a
autorizaţiei privind desfãşurarea activitãţii de
500 lei
alimentaţie publicã clasa CAEN 5540 „Baruri”
11.1 Comercianţii a cãror activitate se desfãşoarã potrivit CAEN în clasa 5530-restaurante şi
5540-baruri, datoreazã bugetului local o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizaţiei
privind desfãşurarea activitãţii de alimentaţie publicã .
Taxa pentru vizarea anualã a autorizaţiei prevãzute la alin.(1) se achitã pânã la data de 30 iunie.

2
-Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datoreazã majorãri de întârziere,
conform prevederilor legale.
Modelul formularului „Autorizaţie privind desfãşurarea activitãţii de alimentaţie publicã”
este prevãzut în anexa nr.7.
Desfãşurarea de cãtre comercianţi a activitãţilor prevãzute la alin.(1) fãrã autorizaţie se
sancţioneazã cu amendã de 200 la 1.000 lei.
12.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
construire pentru o clădire care urmează a fi folosită de construcţii
ca locuinţă sau anexă la locuinţă
13.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
lucrările de organizare de şantier în vederea realizării
organizare de şantier
unei construcţii, care nu sunt incluse în altă
autorizaţie de construire
14.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri
construcţie
0,1% din valoarea impozabilă a
15.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
totală sau parţială, a unei construcţii
construcţiei, stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri
16.Taxa pentru prelungirea unui certificat de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
urbanism sau a unei autorizaţii de construire
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
17.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
pentru orice altă construcţie decât cele prezentate construcţie, inclusiv instalaţiile aferente
anterior
17.1 Valoarea autorizatã a lucrãrilor este valoarea declaratã a construcţiilor, inclusiv a instalatiilor
aferente acestora, iar regularizarea valorii se face la terminarea lucrãrilor.
Pentru taxele 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) 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;
c) 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;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale 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 autoritatea administraţiei publice locale.
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a
lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform
prevederilor legale.

