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TAXE pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor în 
domeniul urbanismului si constructiilor precum si pentru 

folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
pentru anul 2007 

Nr. 
crt. 

      Denumirea taxei stabilite Nivelul taxelor pentru 
anul 2007 
- Lei RON- 

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 4 
 b)  între 151 mp – 250 mp inclusiv 5 
 c)  între 251 mp - 500 mp inclusiv 7 
 d)  între 501 mp - 750 mp inclusiv 8 
 e)  între 751 mp – 1.000 mp inclusiv 10 
 f)  peste  1000 mp                    10+0,01 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  
- pentru fiecare mp   

 
               

6 



 
0 1 2 

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

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

10. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si bransamente 
la retele publice de apa, canalizare, gaze, 
termice, energie electrica, telefonie si  
televiziune prin cablu: 
- pentru fiecare acord  
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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 

                      
11 

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

7 
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13. Taxa pentru afisaj în scop de reclama si 

publicitate. 
1)în cazul unui afisaj situat la locul în care 
persoana deruleaza o activitate economica 
2)în cazul oricarui alt panou sau structura de 
afisaj  pentru reclama si publicitate 

 
     23 lei / an / mp 
     sau fractiune de mp 
         
     17 lei / an / mp 
     sau fractiune de mp 

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 
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