
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                  H O T A R Â R E 
               referitor la:   aprobarea taxelor 
                              indexate pe anul 2005  
 
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive cu privire la proiectul de  
hotarâre; 

- raportul comun al Directiei Economice, Taxe - 
Impozite, Directiei pentru Administrarea 
Drumurilor si Urbanism si   Arhitectului  Sef   nr. 
5320/14-07-2004; 

- avizul comisiei pentru studii economico – sociale, 
buget – finante, integrare europeana, administrarea 
domeniului public si privat al judetului nr. 5982/10-
08-2004; 

- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
- prevederile HG nr. 783/2004 privind aprobarea 

nivelurilor pentru valorile impozabile si taxele 
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si 
pentru amenzile care se  indexeaza / ajusteaza / 
actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile 
în anul fiscal 2005. 

       <<>> 
 



În temeiul prevederilor art. 104 alin.(1) lit.e) si art. 
109. alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 

 
             Consiliul  Judetean Olt adopta prezenta  h o t a r â r e:   
 

         Art. 1.    Se   aproba     taxele   indexate    pe    anul  
2005,  conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarâre. 

Art. 2.    Anexa   la   prezenta   hotarâre înlocuieste 
anexa nr. 1 la HCJ nr. 56/27-05-2004. 
 Art. 3.    Prezenta  hotarâre  se   publica în presa locala 
si se comunica Directiei Economice, Taxe – Impozite, 
Directiei pentru  Administrarea  Drumurilor  si Urbanism,  
Arhitectului sef si Serviciului de Editare a Monitorului 
Oficial al Judetului Olt din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt în vederea aducerii la îndeplinire 
si Prefecturii Judetului Olt. 
 

 PRESEDINTE, 
     Jenel COPILAU 

 
 
 
 
                        CONTRASEMNEAZA, 

              SECRETARUL GENERAL  
                            al JUDETULUI 

                  Marin DOBRE 
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CONSILIUL  JUDETEAN  OLT      Anexa  la  Hotarârea C J Olt 
                  nr. 90/12-08-2004          
         
TAXA pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
precum si pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
                                            pe anul 2005  

 
N
r.                         
cr
t. 

        
                    Denumirea taxei stabilite 

TAXA indexata pe anul 
2005 
           propusa conform 
       Hotarârii Guvernului   
              nr. 783/2004 
                      Lei  

  
0 

                                  1                      2 

1. Taxa  pentru eliberarea Certificatului  de  
urbanism în   mediul urban 

 

1.
a 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de 
urbanism 

 

 a)  pâna la 150 mp inclusiv            38.000 
 b)  între 151 mp – 250 mp inclusiv            50.000 
 c)  între 251 mp - 500 mp inclusiv            64.000 
 d)  între 501 mp - 750 mp inclusiv            77.000 
 e)  între 751 mp – 1.000 mp inclusiv            91.000 
 f)  peste  1000 mp 91.000 + 139 lei pt. fiecare 

mp care depaseste 1000 
mp    

1.
b 

Taxa pentru eliberarea Certificatului de 
urbanism în         mediul rural 

      se percepe 50% din 
taxa 
prevazuta pentru  mediul 
urban 

2. Taxa pentru eliberarea unei  autorizatii de 
construire     pentru o cladire folosita ca 
locuinta sau anexa la locuinta  

0,5% din valoarea autorizata   
a lucrarilor de constructii 

3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje, 
sau            excavari necesare studiilor 
geotehnice, ridicarilor topografice, 
exploatarilor de cariera, balastierelor,      
sondelor de gaze si petrol, precum si a altor 

 
 
 
 
                 54.000 



exploatari: 
- pentru fiecare mp   

4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru 
lucrari de     organizare de santier, care nu 
sunt incluse în alta      autorizatie de construire  

3% din valoarea 
autorizata a  
       lucrarilor de 
organizare  
               de santier 

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
amenajare                     de tabere de corturi, 
casute sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea 
autorizata a  
    lucrarilor de 
constructie 

6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru 
construire de chioscuri, tonete, cabine, spatii 
de expunere situate pe      caile si în spatiile 
publice, precum si amplasarea 
corpurilor si a panourilor de afisaj a firmelor 
si 
reclamelor: 
- pentru fiecare mp  

 
 
 
 
 
               54.000 

                                                                          <<>>



 
 7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

construire pentru 
orice alta constructie 

     1%  din valoarea     
   autorizata a  
lucrarilor    
     inclusiv 
instalatiile  
           aferente 

  8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
desfiintare totala 
sau partiala 

     0,1% din valoarea   
impozabila a 
constructiei 

  9. Taxa pentru prelungirea unui certificat de 
urbanism sau  
a unei autorizati de construire 

30% din cuantumul 
taxei 
        pentru 
eliberarea  
       certificatului 
sau a  
       autorizatiei 
initiale 

10. Taxa pentru eliberarea unei autorizati pentru 
lucrari de         racorduri si bransamente la 
retele publice de apa,        canalizare, gaze 
termice, energie electrica, telefonie si TV   prin 
cablu: 
- pentru fiecare acord  

 
 
 
        
         80.000 

11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
de catre  
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, 
sau de structurile de specialitate din cadrul C J 
Olt 

       107.000 

12.                Taxa pentru eliberare Certificat de 
nomenclatura stradala 
si adresa: 

          64.000 

13. Taxa pentru afisaj în scop de reclama si 
publicitate. 
1). afisaj situat la locul în care persoana 
deruleaza o  
     activitate economica 
 

 
 214.000 lei / an / mp 
 sau fractiune de mp 
       
  161.000 lei / an / mp 
 



2). afisaj sau structura de afisaj  pentru reclama 
si 
     publicitate 
 

14. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 
- Contribuabilii care beneficiaza de servicii de 

reclama 
     si publicitate în baza unui contract, datoreaza 
plata  
     taxei pentru servicii de reclama si publicitate 

                2%  
din valoarea 
serviciilor 
de reclama si 
publicitate 

 

      PRESEDINTE, 
      Jenel COPILAU     
 
 
Director  executiv,                                   CONTRASEMNEAZA, 
Paulina TALPEANU                                           SECRETARUL GENERAL 
            al  JUDETULUI 
              Marin DOBRE 
Director  executiv,            Arhitect Sef,              
      Iliuta NECA             Ruxandra APOSTOLESCU 
 
 


