
ANEXA NR. 7 
la Hotărârea nr. 8 / 31.01.2018 

a Consiliului local al comunei Budacu de Jos 
 

TAXA 
       pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor în domeniul construcţiilor 

               - lei -  
1. Eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural  

Taxa stabilită pentru anul 2017 
 

Taxa propusă pentru anul 2018 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

a) până la 150 mp, inclusiv 3 3 

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 3,50 3,50 

c) între 251 şi 500 mp, inclusiv 4,50 4,50 

d) între 501 şi 750 mp, inclusiv 5 5 

e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 6,50 6,50 

f) peste 1.000 mp 7 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m² 

7 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m² 

2. Eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări (care 
îndeplinesc prevederile art.474 alin.10 din L.227/2015) 

8 lei pentru fiecare m2 afectat 8 lei pentru fiecare m2 afectat 

3. 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 

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

4. Eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

11 lei pentru fiecare racord 11 lei pentru fiecare racord 

5. Avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean  

13 13 

6. Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 8 8 

 
NOTĂ: Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţii. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute mai sus, este egală cu 1% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a 

construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferente părţii desfiinţate. 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse 

în altă autorizaţie de construire , este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
 


