
ANEXA nr. 3 

la H.C.L nr. 117 

din 29 noiembrie 2006 

 
 

4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor propunem ca nivelul taxelor să fie stabilit conform 
H.G. 1514/2006, rămânând aceleaşi ca şi în anul 2006. 

 

Nr.crt. Denumirea taxei Anul 2006 Anul 2007 
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism. Suprafaţa pentru care 

se obţine certificatul de urbanism: 
  

 a. Până la 150 mp inclusiv 4 lei 4 lei 
 b. Între 151 - 250 mp inclusiv 5 lei 5 lei 
 c. Între 251 - 500 mp inclusiv 7 lei 7 lei 
 d. Între 501 - 750 mp inclusiv 8 lei 8 lei 
 e. Între 751 - 1.000 mp inclusiv 10 lei 10 lei 
 f. Peste 1.000 mp 10 + 0,01 lei/mp 

pentru fiecare mp 
ce depăşeşte 1.000 

mp 

10 + 0,01 lei/mp 
pentru fiecare mp 
ce depăşeşte 1.000 

mp 
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 

care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă 
0,5% din valoarea 

autorizată a 
lucrărilor de 
construcţii. 

0,5% din valoarea 
autorizată a 
lucrărilor de 
construcţii. 

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 6 lei / mp 6 lei / mp 
4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 

tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor 

6 lei / mp 6 lei / mp 

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 
construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol 

1% din valoarea 
autorizată a 
lucrărilor de 
construcţie, 

inclusiv instalaţiile 
aferente. 

1% din valoarea 
autorizată a 
lucrărilor de 
construcţie, 

inclusiv instalaţiile 
aferente. 

6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 
unei construcţii 

0,1% din valoarea 
impozabilă a 
construcţiei 

0,1% din valoarea 
impozabilă a 
construcţiei 

7. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire 

30% din cuantumul 
taxei pentru 
eliberarea 

certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul 
taxei pentru 
eliberarea 

certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 

8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

9 lei / racord 9 lei / racord 

9. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului 

11 lei 11 lei 

10. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 7 lei 7 lei 

 
 5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii 

similare 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Anul 2006 Anul 2007 

1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice 

57 lei 57 lei 

2. Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 
decembrie a anului în curs pentru anul următor. X 

50% din cuantumul 
taxei prevăzute la 
punctul anterior 

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare (sanitare) 14 lei 14 lei 
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4. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

23 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

23 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

5. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător 37 lei 57 lei 
6. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
  

 a. bar, cod CAEN 5540 cu mai puţin de 20 de locuri, inclusiv X 500 lei 
 b. bar, cod CAEN 5540 cu peste 20 de locuri X 1.000 lei 
 c. restaurant, cod CAEN 5530 cu mai puţin de 100 de locuri, inclusiv X 1.000 lei 
 d. restaurant, cod CAEN 5530 cu peste 100 de locuri X 2.000 lei 

 
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Anul 2006 Anul 2007 

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 3% din valoarea 
contractului, 

exclusiv TVA 

3% din valoarea 
contractului, 

exclusiv TVA 
2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate   
 a. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitatea economică 
17 lei pentru 

fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

17 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

 b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de asişaj pentru reclamă 
şi publicitate 

23 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

23 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

Pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se va depune declaraţie de impunere până la 31 
ianuarie 2007 sau în maxim 10 zile de la data contractului pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contractelor 
din cursul anului 2007 . 
 

7. Impozitul pe spectacole 

Nr. crt. Denumirea taxei Anul 2006 Anul 2007 
1. Manifestare artistică sau de activitate distractivă   
 a. în cazul videotecilor 0,1 lei / mp / zi 0,1 lei / mp / zi 
 b. în cazul discotecilor 0,2 lei / mp / zi 0,2 lei / mp / zi 

  
Nivel la care se aplică coeficientul de corecţie pozitivă al municipiului Roman, adică 4. 

 


