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CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 6
312/2015
Ia hotararea nr. --TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ~I A
AUTORIZAJIILOR ADMINISTRATE DE DIRECTIA URBANISM

.

A T axe pentru e 1 erarea cert1 1cate or d e ur b amsm
SUPRAFAJA
TAXA (lei)
a) pana Ia 150 m 2 , inclusiv
6
b} intre 151- 250m 2 , inclusiv
7
c) intre 251 - 500 m 2 inclusiv
9
2
d) intre 501 - 75 0 m inclusiv
12
e) i ntre 751 - 1.000 m 2 , inclusiv
14
2
f) peste 1.000 m
14 + 0.01 lei/m 2
pentru Aecare m 2 care depa~e~te 1.000 m 2

B. Taxe pentru eliberarea avizelor, a certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de
construire ~i a autoriza~iilor pentru scoaterea temporara din folosin~a a
domeniului public ~i/sau privat
(1) Ta xa pentru prelungirea unui cert ificat de urbanism este egala cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului initial.
(2) Taxa pentru avizarea certificatulu i de urbanism de catre comisia de urbanism $i
amenaja rea teritoriulu i este de 15 lei.
(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire
rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din v aloarea autorizata a
lucrarilor de constructii .
( 4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construi re pentru alte constructii decat
cele mention ate Ia pet. (3) este egala cu 1% din va loarea autorizata a lucrarilor de
constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente .
(5) Ta xa pentru prelungirea unei autorizati i de construi re este egala cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei initia le.
(6) Ta xa pentru eliberarea autorizatiei de desAintare, totala sau partia la, a unei
constructi i este ega Ia eu 0,1% din valoarea impozabila stabil ita pentru
determ inarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.
(7) a) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor
de cercetare $i prospectare a terenurilor i n etapa efectuari i studiilor geotehnice $i a
stud iilor priv ind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol $i alte excavari se
datorea za de catre titularii drepturilor de prospectiune $i explorare este de
151ei/m 2 •
b) In term en de 30 de zile de Ia final izarea faze lor de cercetare $i prospectare,
contribuabili i au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau
excavari, iar in cazu l In care aceasta difera de cea pentru care a fost emisa anterior
o autorizatie, taxa aferenta se regularizeaza astfel incat sa reflecte suprafata efectiv
afectata.
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(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucra rile de organizare de
$antier In vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incl use In alta autorizatie
de construire, este ega la cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare
de $antier.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute
sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie.

( 10) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chiO$CUri, containere, tonete, cabine,
spatii de expunere, corpuri $i panouri de afi$aj, firme $i reclame situate pe cai le $i
In spatiile publice este de 8 lei/m 2 •
(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pr ivind lucrarile de racorduri $i
bran$amente Ia retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie $i televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
( 12) Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism
este de 15 lei.

~i

amenajarea teritoriului

(13) Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din fo losinta a domeniului public
~i/sau privat al Municipiului Constanta pentru lucrari de rep aratii (avari i) Ia retelele
de utilitati ~i bra n ~ament/racord este de 22 lei/zi.
( 14) Vor fi scutiti de taxa Iocala agentii economici ~i persoa nele fizice ca re solicita
interventia In domeniul public ~i/sau pri vat pentru lucrari de investitii pe trasee noi.

( 15 ) Lucrarile de investitii pentru real izarea de rete le ~ i bran~amente/racorduri vor
fi limitate In t imp astfel:
)> pentru realizarea unui bran~ament, t i mpu l de scoatere temporara din
fo losinta a domeniului publ ic ~i/sau privat va fi cuprins In intervalu l de 5-15 zi le, In
functie de lungim ea traseului. Acest termen se poate prelung i o singura data cu
acela~i numar de zi le. Exceptie vor face bran~ame n tele care se vor realiza prin foraj
orizontal, termenul de executie va fi cuprins In intervalul de 10- 20 zile cu
posibilitatea de a-1 prelungi cu acela~i numar de zile.
)>
In cazu l lucrarilor pentru rea lizarea unei retele subterane, timpul de scoatere
temporara din folosinta a domeniului public ~i/s au privat nu v a depa~ i 30 zi le
pentru un tronson de 100 mi. Acest termen se poate prelun gi o singura data cu Inca
30 zi le.

(16) Termenul de valabilitate al autorizatiei pentru scoaterea temporara din
folosinta a domen iu lui public ~i/p ri vat este intervalul de timp cuprins lntre 60 de zile
~i 9 lun i de Ia data emiteri i In functie de complexitatea lucrarii. Acest term en se va
lncadra In termenul de v alabilitate prev azut In autori zatia de construire. in cazu l In
care expira acest termen, se va solicita o noua autorizatie pentru scoaterea
te m porara din fo losin ta a domen iului public ~i/p ri vat, In termenul de valabilitate al
autorizatiei de co nstruire.
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( 17) Depa~ irea termenelor mentionate In autorizatia de scoatere temporara din
folosinta domeniului public ~ i/sau privat se va sanctiona conform leg islatiei In
vigoare.
( 18) Responsabilitatea l ncasari i taxei revine Directiei Urban ism .
(19) Taxa pentru obtinerea In numele solicitantului a avi ze lor necesare In v ederea
autoriza rii va fi de 20 lei/aviz .
(20) Mod de aplicare . Pentru taxele prev azute Ia punctele (3) ~i ( 4) stabilite pe
baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie se a plica urmatoarele regul i:
a) taxa datorata se stabile$te pe baza v alorii lucrari lor de constructie declarate de
persoana care solicita au to rizatia de construire ~ i se plate~te l nainte de emiterea
acesteia;
b) pentru taxa prevazuta Ia pet. (3) ~i (4), valoarea rea la a lucrarilor de constructie
nu poate fi mai mica decat v aloarea im pozabila a cladir ii stabilita conform Legii
nr. 227/08 .09 .2015 privind Codul Fiscal , art.457;
c) In termen de 15 zile de Ia
tarziu de 15 zile de Ia data Ia
obtinut autorizatia trebu ie sa
constructie Ia compartimentul
loca le ;

data fi nali zarii lucrarilor de constructie, dar nu ma i
ca re expira autorizatia respectiva, persoana care a
depuna 0 declaratie privin d va loarea lucrari lor de
de specialitate al autoritat ii adm inistratiei publice

d) pana In cea de- a 15-a zi, inclusiv, de Ia data Ia care se depune situatia fina la
privind v aloa rea lucrarilor de constructii, compart imentu l de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabi li t axa datorata pe
baza valorii reale a lucrarilor de constructie;
e) pana In cea de-a 15- a zi, inclu siv, de Ia data Ia care compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita
pentru taxa, trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care
a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa care trebuie ramb ursata de
autoritatea administratiei publice locale.
(21) Regularizarea taxei pentru autorizatia de construire Ia terminare a lucrarilor, se
face pe baza v alorii reale a lucrarilor de constructie , v aloare care nu poate fi mai
m ica decat cea determinata conform anexei privind impozitul pe cla diri din
hotararea de cons iliu aferenta anu lui ca nd a fost te r minata Iuera rea .
(22) Referitor Ia t axa pentru eli berarea avizului comisie i de urbanism ~i amenajarea
teritoriului, pentru avizele comisiilor tehn ice sau co legii lor co nstitu ite prin dispozitii
ale Primarului Municipiului Constanta , care cuprin d specia l i~ti In domen iile
respective, atat din cad r ul aparatulu i propriu cat ~ i din cadru l institutiilor de
specialitate care sunt special lm puterniciti de co nduceri le executive respective,
petentu l va prezenta , Ia momentul eliberarii avizu lui mentionat, o copie a
documentulu i de plata.
( 23 ) Avize le se elibereaza doar daca respectiva documentatie a fost supusa ana lize i
comis iei de reso rt In baza unei solicitari exprese, respecti v daca avizu l a fost
prevazut In certificatul de urbanism .
(24) Pentru obtinerea avi ze lor imp use In certificatul de urbanis m solicitantul va
depune :
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- cerere;
- copie certificat de urban ism;
- documentatia anexa;
taxa conform prezentei hotarari pentru fiecare aviz, achitata cu anticipatie,
prin chitanta Ia casieria primariei sau cu ordin de plata Ia trezorerie;
- taxa pentru fiecare avi z perceputa de catre unitatea emitenta, ach itata cu
anticipatie, prin chitanta Ia casieria primariei sau cu ord in de plata Ia trezorerie.
(25) Modelul declaratiei pentru regu larizarea taxei autorizati ei de co nstrui re Ia
terminarea lucrarilor:
DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a)
cu
domiciliul In Constanta , str.
rog aprobarea el iberarii
procesului verbal de receptie ( partiala) pentru lucrari le executate In Consta nta,
_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nr.
_______ , conform autorizatiei de constructie nr.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ din data de _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
pentru urmatoarele lucrari executate (pana In acest stadiu)

lucrari ramase de executat:

lucrarile au fost terminate Ia data de
Declar pe proprie raspundere In cunostinta prevederilor lega le In vi goare
ca v aloarea lucrarilor rezultate (In acest stad iu) a fost de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei, din ca re pentru spatiul comercial (sed iul de
firma) v aloarea a fost de
lei.
Mi s-a pus In vedere raspunderea ce o antreneaza constatarea
ulterioara cu privire Ia necesitatea declararii valorii rea le a constructiei
executate.
Data:

Semnatura:

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
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