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TAXE PENTRU ANUL FISCAL 2023 

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR 

 

 1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, în  

funcţie de suprafaţa pentru care se solicită, este egală cu suma stabilită conform 

tabelului următor: 

 1.1 Mediul urban: 

 
SUPRAFAŢA 

NIVELUL TAXELOR 
APLICABILE ȊN ANUL 

FISCAL 2022 
- lei - 

NIVELUL TAXELOR 
APLICABILE ȊN ANUL 

FISCAL 2023  
INDEXATE CU RATA 
INFLAȚIEI DE 5,1% 

- lei - 

a.) până la 150 mp, inclusiv 5 5 

b.) între 151 şi 250 mp, inclusiv 6 6 

c.) între 251 şi 500 mp, inclusiv 7 7 

d.) între 501 şi 750 mp, inclusiv 10 11 

e.) între 751 şi 1000 mp, 
inclusiv 

13 14 

f.) peste 1000 mp 16+0,01 lei/mp  pentru 
fiecare mp care 

depăşeşte 1.000  mp 
   

17+0,01 lei/mp  pentru 
fiecare mp care 

depăşeşte 1.000  mp 
 

  
 

1.2 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este 
egală cu 50% din taxa stabilită pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul 
urban. 

 
1.3 Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
 



1.4 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean, se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. 

 
1.5 Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire 

rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcții. 

 
1.6 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii 

decât cele menţionate la pct. 1.5, este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

 
1.7 Pentru taxele prevăzute la pct. 1.5 și pct. 1.6, stabilite pe baza valorii 

autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate 

de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
b) pentru taxa prevăzută la pct. 1.6, valoarea reală a lucrărilor de construcţie 

nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai 
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a 
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de 
construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală 
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii 
reale a lucrărilor de construcţie; 

 e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită 
pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a 
primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea 
administraţiei publice locale. 

 
1.8 Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% 

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
 
1.9 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 

unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

 
1.10 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 

lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte 
excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se 
calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv 
afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare  de 8 lei. 



 
1.11 În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi 

prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje 
sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă 
anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa 
efectiv afectată. 

 
 1.12 Pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier  în vederea realizării unei construcţii, dacă nu sunt incluse în altă autorizaţie 
de construire, taxa este de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de 
şantier. 
 

1.13 Pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri, taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de  construcţie. 

 
1.14 Pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare de chioşcuri, containere, 

tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile şi în spaţiile publice, taxa datorată este 8 lei pentru fiecare mp de 
suprafață ocupată de construcţie. 

 
1.15 Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu, taxa datorată se stabilește de consiliul local și este 
de 13 lei pentru fiecare racord. 
 

2.  Conform  art. 476  din  Legea 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările 
și completările ulterioare, sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor și autorizațiilor următoarele: 

 a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de 
război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

 b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de 
cult sau construcţii-anexă; 

 d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin 
domeniului public al statului; 

 e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de 
interes public naţional, judeţean sau local; 

 f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie publică; 

 g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 
concesionare, conform legii; 



 h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului; 

 i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu 
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

 j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi 
medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială 
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru 
alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

 k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi 
naturale. 

 
3. Se acordă scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor şi autorizaţiilor, prin hotărârea Consiliului Județean Harghita pentru: 

             a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere 

în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, 

datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste 

lucrări pe cheltuială proprie; 

             b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural 

al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 

ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor 

istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism 

întocmite potrivit legii; 

             c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994  privind 

măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană 

coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective. 

 4. Este scutită de taxe pe baza art. 7, alin. (1) lit. "f" din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, construirea unei locuințe unifamiliale, în cazul în care 



solicitantul autorizației nu deține singur ori împreună cu soțul/soția o locuință, lucru 

dovedit prin certificatul fiscal emis de autoritatea competentă. 

La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construcții se emit 

conform articolului 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991 în regim de urgență, în termen 

de 7 zile lucrătoare, cu perceperea în plus a unei taxe de urgență de 50% din taxa de 

autorizație legal stabilită. 

Acordarea scutirilor sau a reducerilor de taxe pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor și autorizațiilor se va face prin hotărâre a Consiliului Județean Harghita, la 

cerere. 

             5. Valorile pe metru pătrat la clădiri şi alte construcţii pentru stabilirea bazei 

de calcul a taxelor de emitere şi regularizare a autorizaţiilor de construcţie, conform 

art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare sunt: 

Nr. 

crt 
Tipul clădirii 

Clădire cu 

instalaţii de 

apă, 

canalizare, 

electrice şi 

încălzire 

(condiţii 

cumulative), 

taxe 

aplicabile în 

anul fiscal 

2022 

- lei/mp - 

Clădire fără 

instalaţii de 

apă, 

canalizare, 

electrice sau 

încălzire, taxe 

aplicabile în 

anul fiscal 

2022 

 

 

- lei/mp - 

Clădire cu 

instalaţii de apă, 

canalizare, 

electrice şi 

încălzire 

(condiţii 

cumulative), 

taxe aplicabile în 

anul fiscal 2023, 

indexate cu rata 

inflaţiei de 5,1 % 

    

- lei/mp - 

Clădire fără 

instalaţii de apă, 

canalizare, 

electrice sau 

încălzire, taxe 

aplicabile în anul 

fiscal 2023, 

indexate cu rata 

inflaţiei de 5,1 % 

 

 

- lei/mp - 

1. Clădire cu cadre din 

beton armat sau cu 

pereţi exteriori din 

cărămidă arsă sau 

din orice alte 

materiale rezultate 

în urma unui 

tratament termic 

şi/sau chimic 

1129 677 1187 712 

2. Clădire cu pereţii 

exteriori din lemn, 

339 223 356 234 



din piatră naturală, 

din cărămidă 

nearsă, din vălătuci 

sau din orice alte 

materiale nesupuse 

unui tratament 

termic şi/sau 

chimic  

3. Clădire-anexă cu 

cadre din beton 

armat sau cu pereţi 

exteriori din 

cărămidă arsă sau 

din orice alte 

materiale rezultate 

în urma unui 

tratament termic 

şi/sau chimic 

225 197 236 207 

4. Clădire-anexă cu 

pereţii exteriori din 

lemn, din piatră 

naturală, din 

cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din 

orice alte materiale 

nesupuse unui 

tratament termic 

şi/sau chimic 

142 84 149 88 

5. În cazul 

contribuabilului 

care deține la 

aceeași adresă 

încăperi amplasate 

la subsol, demisol 

și/sau la mansardă, 

utilizate ca 

locuință, în oricare 

dintre tipurile de 

clădiri prevăzute la 

nr. 1-4 

75% din 

suma care s-

ar aplica 

clădirii 

75% din suma 

care s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 



6. În cazul 

contribuabilului 

care deține la 

aceeași adresă 

încăperi amplasate 

la subsol, demisol 

și/sau la mansardă, 

utilizate în alte 

scopuri decât cel 

de locuință, în 

oricare dintre 

tipurile de clădiri 

prevăzute la nr. 1-4 

50% din 

suma care s-

ar aplica 

clădirii 

50% din suma 

care s-ar 

aplica clădirii 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

      
  
        Preşedinte,                                                                                            Director executiv, 
      Borboly Csaba                                                                                            Bicăjanu Vasile  
 
 

……………………………………………… la …………….2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


