
R O M Â N I A  
JUDET�UL MURES� 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGUMURES� 
 
 
 
 
 

H O T A� R Â R E A   nr. 310 
din 7 decembrie 2005 

 
privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor s�i 

autorizat�iilor în anul fiscal 2006, aferente activita�t�ii Compartimentului Arhitect S�ef 
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru,  

 

Va�zând Expunerea de motive a Arhitectului S�ef nr. 13184/2005, privind 
stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor s�i 
autorizat�iilor pe anul 2006 aferente activita�t�ii Compartimentului Arhitect S�ef, 

Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate 
În temeiul prevederilor cap. V, art.266,267,268,269 ,287,288 a Legii nr. 

571/.2003, privind Codul Fiscal, a Hota�rârii Guvernului nr. 797/14.07.2005 
privind nivelurile pentru valorile impozabile s�i taxe locale s�i alte  taxe asimilate 
acestora , aplicabile în anul 2006, a art. 64, a Ordinului MTCT nr. 1430/2005, 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. 

În temeiul prevederile art. 38, litera „d” s�i art. 46,  din Legea nr. 215/2001 
privind  administrat�ia publica� locala�,  
 

H o t a� r a� s� t e  : 
 

Art. 1. Se aproba� cuantumul taxelor locale pentru emiterea certificatelor, 
avizelor s�i autorizat�iilor aferente activita�t�ii Compartimentului Arhitect S�ef, 
pentru anul 2006 , cuprinse în anexa. 1 - care face parte integranta� din prezenta 
hota�râre. 

 
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hota�râri se însa�rcineaza� 

Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea s�i Executivul Consiliului 
local municipal prin compartimentele Arhitectului S�ef s�i Direct�ia Economica�. 

 

 
 Pres�edinte de s�edint�a� 

           dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba 
 

Contrasemneaza� 
Secretarul municipiului Tîrgu Mures�  
  Cioban Maria  
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ANEXA nr. 1 
 
 

TAXELE LOCALE PENTRU EMITEREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR S�I 
AUTORIZAT�IILOR AFERENTE ACTIVITA�T�II COMPARTIMENTULUI 

ARHITECT S�EF, PENTRU ANUL 2006 
 
 
 

Art. 1. Orice persoana� care trebuie sa� obt�ina� un certificat, aviz sau alta� autorizat�ie 
preva�zuta� în prezenta anexa�, trebuie sa� pla�teasca� taxa necesara� înainte de a i se elibera actul de 
autoritate solicitat, la compartimentul Arhitect S�ef,. 

Art. 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilita� în funct�ie de 
suprafat�a pentru care se solicita�: 
 
 
Suprafat�a pentru care se obt�ine 
certificatul de urbanism 

Taxa pentru anul 2005 
lei – rol / ron 

Taxa pentru anul 2006 
lei 

a) Pâna� la 150 mp inclusiv 38.000 / 3.80 4 
b) Între 151 mp s�i 250 mp inclusiv    50.000 / 5.00 5 
c) Între 251 mp s�i 500 mp inclusiv    64.000 / 6.40 7 
d) Între 501 mp s�i 750 mp inclusiv    77.000 / 7,70 8 
e) Între 751 mp s�i 1.000 mp inclusiv 91.000 / 9,10 10 

f) Peste 1.000 mp  

91.000 + 139 lei rol 
pentru fiecare mp care 
depa�s�es�te 1.000 mp 
9,10 +0,01  lei ron 
pentru fiecare mp care 
depa�s�es�te 1.000 mp 

10 + 1 leu / mp pentru 
fiecare mp care depa�s�es�te 
1000 mp 

 
 

Art. 3. Taxa pentru eliberarea unei autorizat�ii de construire pentru o cla�dire care 
urmeaza� a fi folosita� ca locuint�a� sau anexa� la locuint�a� este egala� cu 0,5% din valoarea 
autorizata� a lucra�rilor de construct�ii. 

Art. 4. Taxa pentru eliberarea autorizat�iei de foraje sau excava�ri necesara� studiilor 
geotehnice, ridica�rilor topografice, exploata�rilor de cariera�, balastierelor, sondelor de gaze s�i 
petrol, precum s�i altor exploata�ri se calculeaza� înmult�ind numa�rul de metri pa�trat�i de teren 
afectat de foraj sau de excavat�ie cu o valoarea de 6 lei. 

Art. 5. Taxa pentru eliberarea autorizat�iei necesare pentru lucra�rile de organizare de 
s�antier în vederea realiza�rii unei construct�ii, care nu sunt incluse în alta� autorizat�ie de 
construire, este egala� cu 3% din valoarea autorizata� a lucra�rilor de organizare de s�antier. 

Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizat�iei de amenajare de tabere de corturi, ca�sut�e sau 
rulote ori campinguri este egala� cu 2% din valoarea autorizata� a lucra�rilor de construct�ie. 

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizat�iei de construire pentru chios�curi, tonete, 
cabine, spat�ii de expunere, situate pe ca�ile s�i în spat�iile publice, precum s�i pentru amplasarea 
corpurilor s�i a panourilor de afis�aj, a firmelor s�i reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru 
pa�trat de suprafat�a�. 

Art. 8. Taxa pentru eliberarea autorizat�iei de construire pentru orice alta� construct�ie 
decât cele preva�zute în alt alineat al prezentului articol este egala� cu 1% din valoarea 
autorizata� a lucra�rilor de construct�ie, inclusiv instalat�iile aferente. 

Art. 9. Taxa pentru eliberarea autorizat�iei de desfiint�are, totala� sau part�iala�, a unei 
construct�ii este egala� cu 0,1% din valoarea impozabila� a construct�iei, stabilita� pentru 
determinarea impozitului pe cla�diri. În cazul desfiint�a�rii part�iale a unei construct�ii, taxa pentru 
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eliberarea autorizat�iei se modifica� astfel încât sa� reflecte port�iunea din construct�ie care 
urmeaza� a fi demolata�. 

Art. 10. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizat�ii de 
construire este egala� cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizat�iei init�iale. 

Art. 11. Taxa pentru eliberarea unei autorizat�ii privind lucra�rile de racorduri s�i 
brans�amente la ret�ele publice de apa�, canalizare, gaze, termice, energie electrica�, telefonie s�i 
televiziune prin cablu se stabiles�te de consiliul local s�i este de pâna� la 9 lei pentru fiecare 
racord. 

Art. 12. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de ca�tre comisia de urbanism 
s�i amenajarea teritoriului, de ca�tre primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judet�ean se stabiles�te de consiliul local în suma� de pâna� la 11 lei. 

Art. 13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura� stradala� s�i adresa� se 
stabiles�te de ca�tre consiliile locale în suma� de pâna� la 7 lei. 

Art. 14. Taxa pentru emiterea autorizat�iei de construire se va stabili pe baza valorii 
autorizate a lucra�rilor de construct�ie, aplicându-se urma�toarele reguli: 

a) taxa datorata� se stabiles�te pe baza valorii lucra�rilor de construct�ie declarate de persoana 
care solicita� autorizat�ia s�i se pla�tes�te înainte de emiterea acesteia , la depunerea 
documentat�iei , dupa� cum urmeaza� : 

a.1) În cazul unei autorizat�ii de construire emise pentru o persoana� fizica�, pentru 
realizarea construct�iilor noi de locuint�e s�i anexele aferente acestora , valoarea reala� a lucra�rilor 
de construct�ie nu poate fi mai mica� decât valoarea impozabila� a cla�dirii stabilita� conform art. 
251 a Legii nr.571/2003, reactualizata� , conform legii 
a.2) În cazul unei autorizat�ii de construire emise pentru o persoana� fizica� pentru 
realizarea de construct�ii altele decât cele ment�ionate la punctul a.1) s�i pentru persoanele 
juridice , pentru realizarea orica�ror tipuri de lucra�ri de construire, solicitantul va prezenta 
obligatoriu „Devizul General” întocmit în conformitate cu metodologia de elaborare a 
devizului general pentru obiectivele de investit�ii aprobata� prin Hota�rârea Guvernului 
nr.1179/2002, cu modifica�rile ulterioare. Valoarea reala� a lucra�rilor de construct�ii s�i instalat�ii  
se va determina luându-se în calcul cheltuielile preva�zute la capitolul 4, Cheltuieli pentru 
investit�ia de baza� subcapitolul 4.1.- Construct�ii s�i instalat�ii, în conformitate cu structura 
devizului general al investit�iei”. 

b) în termen de 15 zile de la data finaliza�rii lucra�rilor de construct�ie, dar nu mai târziu de 
15 zile de la data la care expira� autorizat�ia respectiva�, persoana care a obt�inut 
autorizat�ia trebuie sa� depuna� o declarat�ie privind valoarea lucra�rilor de construct�ie la 
compartimentul Arhitect S�ef; 

c) pâna� în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situat�ia finala� privind 
valoarea lucra�rilor de construct�ii, compartimentul Arhitect S�ef are obligat�ia de a stabili 
taxa datorata� pe baza valorii reale a lucra�rilor de construct�ie; 

d) pâna� în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul Arhitect S�ef a emis 
valoarea stabilita� pentru taxa�, trebuie pla�tita� orice suma� suplimentara� datorata� de ca�tre 
persoana care a primit autorizat�ia sau orice suma� care trebuie rambursata� de autoritatea 
administrat�iei publice locale. 
Art. 15. Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, det�inute de consiliile locale este de: 23 lei pentru fiecare mp sau fract�iune 
de mp 

Art. 16. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor s�i autorizat�iilor nu se datoreaza� 
pentru: 

a) certificat de urbanism sau autorizat�ie de construire pentru la�cas� de cult sau construct�ie 
anexa�; 

b) certificat de urbanism sau autorizat�ie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apart�in domeniului public al 
statului; 
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c) certificat de urbanism sau autorizat�ie de construire, pentru lucra�rile de interes public 
judet�ean sau local; 

d) certificat de urbanism sau autorizat�ie de construire, daca� beneficiarul construct�iei este o 
institut�ie publica�; 

e) autorizat�ie de construire pentru autostra�zile s�i ca�ile ferate atribuite prin concesionare, 
conform legii. 

 
Art.  17. Constituie contravent�ie urma�toarele fapte:  

a) depunerea peste termen a declarat�iilor de impunere preva�zute la art. 267, aliniat 14, 
litera b), din Codul fiscal  
b) nedepunerea declarat�iilor de impunere preva�zute la art. 267, aliniat 14, litera b) , 
din Codul fiscal 
În cazul persoanelor fizice, contravent�ia preva�zuta� la punctul a), se sanct�ioneaza� cu 

amenda� de la 60 lei la 110 lei iar cea de la  punctul b) , se sanct�ioneaza� cu amenda� de la 110 
lei la 340 lei . 

În cazul persoanelor juridice, contravent�ia preva�zuta� la punctul a), se sanct�ioneaza� cu 
amenda� de la 230 lei la 450 lei iar cea de la  punctul b) , se sanct�ioneaza� cu amenda� de la 450 
lei la 1360 lei . 

 
 
 

 
 
 
 


