
 

                                                                                                                                                                                                                                

Anexa nr.1 

 
TABLOUL 

 

privind nivelurile unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru 

desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie 

publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea  

serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2018 
 

 

Nr. 

crt. 
Specificaţie Nivelul taxei pentru anul 2018 

-Lei- 

1 Taxa pentru emiterea avizelor de funcţionare pentru structuri de 

vânzare (unităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii), precum şi viza 

anuală a acestora. 

 

63,00 

2 Taxa pentru emiterea avizelor de funcţionare provizorie (pe perioadă 

determinată, pentru comerţul ambulant stradal, comerţul promoţional 

şi pentru manifestări ocazionale de orice tip, inclusiv pentru activitatea 

Cod CAEN: 932 - Alte activităţi recreative şi distractive. 

 

63,00 

3 Taxa pentru emiterea avizelor de funcţionare provizorie pentru 

comercializarea îngheţatei prin tonete/chioşcuri amplasate în faţa 

structurilor de vânzare avizate sau ca structuri de vânzare 

independente, precum şi pentru comercializarea de pop-corn, vată-de-

zahăr, castane şi alte produse alimentare pregătite/preparate prin 

aparate şi utilaje specifice, amplasate pe terenul aparţinând domeniului 

public sau privat al statului, atât în cadrul manifestărilor ocazionale cât 

şi cu caracter temporar/sezonier. 

 

 

63,00 

4 Taxa pentru  emiterea avizelor de funcţionare pentru centrele publice de 

desfacere (pieţe),  precum şi viza anuală a acestora. 
 

63,00 

5 Taxa pentru emiterea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de 

alimentaţie publică, precum şi viza anuală a acestora: 

 

5.1. Restaurant clasic, restaurant cu specific, restaurant specializat 

(zahana, restaurant-pensiune), pizzerie, cabaret, pub, bistro: 

        

   

          

               

 

5.2. Restaurante cu caracter social (cantină-restaurant, restaurant cu 

autoservire): 

 

          

          

        

        

5.3. Fast-food, restaurant lacto-vegetarian, restaurant dietetic, rotiserie: 

 

          

         

       

 

 

5.4. Bombonerie, patiserie, plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogoşerie: 

 

            

             

        

 

 

 

 

 

 

Până la 50 mp inclusiv:                    765 lei 

Între 51 mp şi 100 mp:                   900 lei 

Între 101 mp şi 200 mp:                1.125 lei 

Între 201 mp şi 350 mp:               1.575 lei 

Între 351 mp şi 500 mp:                2.250 lei 

Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp: 

8 lei / mp, dar nu mai mult de 8.000 lei. 

 

Până la 50 mp inclusiv:                    450 lei 

Între 51 mp şi 100 mp:                     675 lei 

Între 101 mp şi 200 mp:                   900 lei 

Între 201 mp şi 350 mp:                1.170 lei 

Între 351 mp şi 500 mp:                1.350 lei 

Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp: 

8 lei / mp, dar nu mai mult de 8.000 lei. 

 

Până la 50 mp inclusiv:                    450 lei 

Între 51 mp şi 100 mp:                     675 lei 

Între 101 mp şi 200 mp:                   900 lei 

Între 201 mp şi 350 mp:                1.170 lei 

Între 351 mp şi 500 mp:                1.350 lei 

Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp: 

8 lei / mp, dar nu mai mult de 8.000 lei. 

 

Până la 50 mp inclusiv:                    270 lei 

Între 51 mp şi 100 mp:                     315 lei 

Între 101 mp şi 200 mp:                   405 lei 

Între 201 mp şi 350 mp:                   540 lei 

Între 351 mp şi 500 mp:                   720 lei 

Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp: 

8 lei / mp, dar nu mai mult de 8.000 lei. 

 



 

5.5. Cofetărie, ceainărie: 

 

             

             

        

 

 

5.6. Braserie,  berărie, bar de zi, bar de noapte, cafe-bar, cafenea, disco-

bar, video-bar, discotecă, bar-biliard, snack-bar, bufet, bodegă, birt: 

 

           

          

 

Până la 50 mp inclusiv:                    270 lei 

Între 51 mp şi 100 mp:                     315 lei 

Între 101 mp şi 200 mp:                   405 lei 

Între 201 mp şi 350 mp:                   540 lei 

Între 351 mp şi 500 mp:                   720 lei 

Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp: 

8 lei / mp, dar nu mai mult de 8.000 lei. 

 

Până la 50 mp inclusiv:                    900 lei 

Între 51 mp şi 100 mp:                  1.125 lei 

Între 101 mp şi 200 mp:                1.350 lei 

Între 201 mp şi 350 mp:               1.575 lei 

Între 351 mp şi 500 mp:                2.250 lei 

Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp: 

8 lei / mp, dar nu mai mult de 8.000 lei. 

 

Pentru o suprafaţă de până la 500 mp 

inclusiv: 7,2 lei / mp, indiferent de 

perioada în care funcţionează terasa, dar 

nu mai mult de 4.000 lei. 

Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp: 

8 lei / mp, indiferent de perioada în care 

funcţionează terasa, dar nu mai mult de 

8.000 lei. 

 

5.7. Terasă de vară, grădină de vară, terasă sezonieră din faţa unităţii 

de alimentaţie publică: 

 

           

          

 

6 Taxa pentru completarea şi/sau modificarea avizelor de funcţionare 

pentru structuri de vânzare (unităţi comerciale şi/sau prestatoare de 

servicii) a avizelor de funcţionare pentru centrele publice de desfacere 

(pieţe) şi a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie 

publică. 

 

50,00 

7           Taxa pentru emiterea duplicatelor avizelor de funcţionare pentru 

structuri de vânzare, a avizelor de funcţionare provizorii, a  avizelor de 

funcţionare pentru centrele publice de desfacere eliberate în baza 

H.C.L.M.Tg.Mureş nr.124/2004, precum şi pentru autorizaţiile de 

funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică eliberate în baza 

H.C.L.M.Tg.Mureş nr.39/2007.         

 

 

63,00 

8 Taxa pentru emiterea certificatelor sau adeverinţelor privind avizele şi 

autorizaţiile. 
 

5,00 

9 Taxa pentru  emiterea autorizaţiei de transport. 225,00 

10 Taxa pentru  modificarea autorizaţiei de transport. 90,00 

11 Taxa pentru  emiterea autorizaţiei taxi. 135,00 

12 Taxa pentru  vizarea autorizaţiei taxi. 18,00 

13 Taxa pentru  modificarea autorizaţiei taxi. 90,00 

14 Taxa pentru  emiterea autorizaţiei de dispecerat. 450,00 

15 Taxa pentru  vizarea autorizaţiei de dispecerat. 90,00 

16 Taxa pentru  modificarea autorizaţiei de dispecerat. 90,00 

17 Taxa pentru emiterea cazierului de conduită profesională. 9,00 

18 Taxa pentru emiterea listei de tarife, cu viză de conformitate. 4,00 

19 Taxa pentru emiterea de copie conformă a autorizaţiei de transport 

şi/sau de taxi. 
9,00 

20 Taxa pentru emiterea duplicatelor autorizaţiilor de transport, ale 

autorizaţiilor taxi sau ale autorizaţiilor de dispecerat taxi. 
72,00 

21 Taxa pentru emiterea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de 

alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie 

(cod grupă CAEN: 562), precum şi viza anuală a acestora. 

1.000,00 

 

NOTĂ : 

 

(1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenul „suprafaţă” are următoarea semnificaţie, conform 

art.2, alin.(1), lit.d) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități: 

     Suprafaţă - suprafața utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - ”Restaurante” 

și 5630 - ”Baruri și alte activități de servire a băuturilor”, și reprezintă suma suprafețelor saloanelor, 

teraselor și grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizației. Astfel, la stabilirea 



 

taxei pentru emiterea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică, precum şi 

viza anuală a acestora, se va lua în considerare valoarea înscrisă la suprafața de servire din 

”Declarație privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică”, al cărei model este 

aprobat prin Anexa nr.2 din H.G. nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de 

alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice. 

(2) Taxele pentru emiterea avizelor de funcţionare şi a autorizaţiilor de funcţionare stabilite 

mai sus, se achită integral înainte de eliberarea acestora, indiferent de perioada rămasă până la 

sfârşitul anului fiscal 2018. 

(3) Taxele pentru emiterea avizelor de funcţionare provizorie, se achită integral la data 

solicitării. 

(4) Avizele şi autorizaţiile de funcţionare se retrag în cazul neachitării taxei de viză anuală până 

la data de 31 decembrie a anului curent, cu drept de reavizare/reautorizare în condiţiile impuse de 

legislaţia în vigoare şi condiţionat de achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local derivând din 

activităţile comerciale, de prestări servicii şi/sau de alimentaţie publică desfăşurate, obligaţii ce 

rezultă din evidenţele autorităţii publice locale.  

(5) Taxele pentru vizarea pe anul 2018 a avizelor de funcţionare de la pct.1 şi 4 se achită până 

la data de 31 martie 2018. 

(6) Taxele pentru vizarea pe anul 2018 a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de 

alimentaţie publică de la pct.5 (exclusiv pct.5.7.) și 21 se achită integral până la data de 31 martie 

2018. 

(7) Taxele pentru vizarea pe anul 2018 a autorizaţiei taxi de la pct.12 şi a autorizaţiei de 

dispecerat de la pct.15 se achită integral până la data de 31 martie 2018. 

(8) În situaţia în care avizul de funcţionare şi/sau autorizaţia de funcţionare pentru unităţi de 

alimentaţie publică se retrag, la solicitarea scrisă a titularului, înregistrată la registratura generală a 

instituţiei, până la data de 30 iunie 2018 inclusiv, titularul datorează taxa de viză pentru anul 2018 în 

cotă de 50% din taxa prevăzută la pct.1, 4, 5 și 21. În situaţia în care avizul de funcţionare şi/sau 

autorizaţia de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică se retrag, la solicitarea scrisă a 

titularului, înregistrată la registratura generală a instituţiei, după data de 30 iunie 2018, titularul 

datorează integral taxa de viză pentru anul 2018 prevăzută la pct.1, 4, 5 și 21. Reducerea cu 50% a 

taxei de viză nu se aplică în cazurile în care retragerea avizului de funcţionare şi/sau a autorizaţiei de 

funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică s-a dispus ca urmare a nerespectării condiţiilor în 

care acestea au fost emise. 

(9) Taxele pentru completarea / modificarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de 

alimentaţie publică, a avizelor de funcţionare pentru exercitarea unor activităţi comerciale şi de 

prestări servicii, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat stabilite mai sus, se vor achita la 

eliberarea acestora, având prevăzute completările / modificările solicitate. 

(10) Taxa pentru emiterea duplicatelor autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie 

publică, ale avizelor de funcţionare pentru exercitarea unor activităţi comerciale şi de prestări servicii, 

ale autorizaţiilor de transport, ale autorizaţiilor taxi şi ale autorizaţiilor de dispecerat, se achită 

integral la data solicitării. 

(11) Taxele pentru emiterea cazierului de conduită profesională, a listei de tarife, cu viză de 

conformitate şi a copiei conformă a autorizaţiei de transport şi/sau de taxi se achită integral la data 

solicitării. 

 

___________________ 

 


