Anexa nr. 4
La Hot. Nr. 41 /2020
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

A.Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
1.Taxele prevazute in domeniul constructiilor ce se stabilesc in functie de
valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura
serviciilor prestate conform tabelului urmator:
Nivelurile pentru anul 2021 conform Legii 227/2015 cu modificarile si
completarile ulterioare
-LEI 1.Pentru eliberarea certificatului de

X

urbanism, in functie de suprafata pentru
care se solicita:
1.1 In mediu rural

X

a)pana la 150mp inclusiv

6

b) intre 151 si 250 mp inclusiv

7

c) intre 251 si 500 mp inclusiv

9

d) intre 501 si 750 mp inclusiv

11

e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv

13

f) peste 1.000 mp

14 + 0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care
depaseste 1.000 m.

2. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje
si excavari

7 / pentru fiecare mp afectat

3. Pentru eliberartea autorizatiei de
construire pentru chioscuri, tonete,
cabine, spatii de expunere situate pe
caile si in spatiile publice, precum si

7/ pentru fiecare mp afectat

pentru amplasarea corpurilor si a
panourilor de afisaj, a firmelor si
reclamelor
4. Pentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retele publice de apa,

11/ Pentru fiecare record

canalizare, gaze, termice, energie
electrica, telefonie si televiziune prin
cablu
5. Pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism
si amenajarea teritoriului de catre

13

primary ori structurile de specialitate din
cadrul consiliului judetean
* Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in zona rurala este de 50 % din
taxa stabilita la punctul 1.
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire ce
urmeaza a fi folosita a fii locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5 % din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare
santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie

de construire, este de 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de
santier.
4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, de corturi,
casute sau rulote ori campinguri datorata este de 2% din valoarea autorizata a
lucrarilor de construire.
5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta
constructie este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de construire,
inclusiv instalatiile aferente.
6. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala, a
constructiilor si amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a
acestora. In cazul desfintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea
autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte suprafata construita a cladirii
supusa demolarii.
7. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor
de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.
8. Taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructive
declarate de persoana care solicita avizul si se plateste anticipat.
9. In termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu
mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a
obtinut autorizatia este obligata sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor
de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale, in vederea stabilirii impozitului pe cladiri sin a regularizarii taxei de
autorizare.

10. Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita
pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care
a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea
administratiei publice locale.
11. In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica
valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fii mai mica decat valoarea
impozabila a cladirii.
12. Regularizare taxei se face de catre compartimentele de specialitate din
cadrul Primariei comunei Nuci, in functie de valoarea reala a lucrarilor efectuate
comparativ cu valoarea impozabila calculata, pentru persoanele fizice si in functie
de inregistrarea in evidenta contabila pentru persoanele juridice.
13. Termenul de plata al diferentei rezultate in urma regularizarii taxei
pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data la care
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis
valoarea finala stabilita pentru taxa.
14. In cazul constructiilor efectuate cu autorizatie de construire, valoarea
inscrisa in actele eliberate de catre serviciul urbanism nu poate fii mai mica decat
valoarea de impunere a cladirii.
B. Taxe pentru eliberarea altor autorizatii si certificate
1. Taxele pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele
prevazute la litera A, se stabilesc conform tabelului urmator:

Nivelurile pentru anul 2021
Taxa - lei
1.Pentru eliberarea autorizatiilor pentru
a desfasura o activitate economica si a

X

altor autorizatii similar
2. pentru eliberarea unei autorizatii
pentru desfasrarea unei activitati

13

economice, in mediul rural
3. Pentru eliberarea de: copii
heliografice de pe planurile cadastrale

25

sau de pe alte asemenea planuri,
detinute de consiliile locale
4. Pentru eliberarea certificatului de

50

producator
5. Pentru eliberare carnet de
comercializare

15 lei/ buc

6. Pentru indeplinirea procedurii de
divort pe cale administrativa

500 lei/ procedura

2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se
plateste prealabil eliberarii certificatelor, avizelor si autorizatiilor iar dovada platii
taxei se pastreaza la compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Nuci care
a eliberat documentele respective.
3. Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit clasificarii
activitatilor din economia nationala CAEN clasa 5540 – restaurant si 5530 – baruri,
datoreaza bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de
comercializare o taxa de eliberare/viza anuala a autorizatiei de 300 lei.

4. Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica cod
CAEN 5540; 5530, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute
de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata
unitatea sau standul de comercializare.
5. In cazul in care comerciantul are puncte de lucru diferite pe raza
unitatii administrative teritoriale se plateste taxa pentru fiecare locatie detinuta. In
cazul in care comerciantul are bar si restaurant in aceeasi localitate se achita o
singura taxa de eliberare a autorizatiei.
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