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TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

în domeniul construcţiilor 

 

 

 În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora 

sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate. 

 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, diferenţiate, în funcţie de 

suprafaţa terenurilor pentru care se solicită, după cum urmează: 

 a) Pentru mediul urban: 

 - pana la 150 m.p. inclusiv   -   5,00 lei 

 - intre 151 si 250 m.p.  inclusiv  -   6,00 lei 

 - intre 251 si 500 m.p.  inclusiv  -   8,00 lei 

 - intre 501 si 750 m.p.  inclusiv  -   9,50 lei 

 - intre 751 si 1000 m.p. inclusiv   - 12,00 lei 

 - peste 1000 m.p.              - 14,00 + 0,01 lei/mp pentru  

           fiecare mp care depăşeşte 1000 mp 

 b) Pentru mediul rural taxele prevăzute la lit. a  se reduc cu 50%. 

 

 2. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1 % din valoarea 

autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu 

destinaţia de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%. 

 

 3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări necesare studiilor 

geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor 

de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare mp afectat 

de foraj sau de excavaţie este de 7,00 lei. 

 

 4. Pentru eliberarea autorizaţiei necesară pentru lucrările pentru organizare 

de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 

autorizaţie de construire, taxa este de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

organizare de şantier. 

 

 5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru amenajarea de tabere de 

corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri, taxa datorata este de 2% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţii. 



 6. 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 panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor taxa datorată 

este de 7,00 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie. 

 

 7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a unei 

construcţii, taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acesteia, stabilită 

pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul 

taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supusă demolării. 

 

 8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de 

construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale. 

 

 9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind  lucrările de racorduri şi 

branşamente la reţele publice cu apă, canalizare, gaze, termice, energie electrica, 

telefonie şi televiziune prin cablu taxa este de 10,50 lei pentru fiecare racord. 

 

 10. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către structura de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa taxa datorată este de 13,00 lei. 

 

 11. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de 

pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul judeţean, taxa este de 27,50 lei pe 

fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat. 

 

 Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se 

datorează pentru lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile anexe ale acestora, 

pentru lucrările de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din 

transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes 

public al statului, pentru lucrările de interes public, judeţean sau local, precum şi 

pentru lucrări privind construcţii ai căror beneficiari sunt instituţiile publice, 

indiferent de solicitant, şi pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 

concesionare conform legii. 

 

TAXE 

pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 

 1. Taxele pentru folosirea  mijloacelor de reclamă şi publicitate amplasate în 

locuri ce constituie domeniul public sau privat al judeţului, sunt: 

 - în cazul unui afişaj situat în locul în care persoană derulează o activitate 

economică taxa este de 27,50 lei/mp/an; 

 - în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structuri de afişaj pentru reclamă si 

publicitate taxa este de 20,00 lei/mp/an. 

 



Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, 

anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 

septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv. 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când 

acestea fac reclamă unor activităţi economice. 

          Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj 

în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, 

afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de 

această ultimă persoană. 

          Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru 

afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul 

clădirilor. 

          Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru 

panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau 

marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 

 Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin 

construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.  

     

 

   

ALTE  TAXE  LOCALE 

 

 1. Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes 

judeţean pentru expoziţii, târguri, conferinţe şi alte asemenea activităţi este : 

 - pentru organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi alte asemenea activităţi – 

3,50 lei/mp/zi; 

 - pentru organizarea şi desfăşurarea de expoziţii, târguri şi alte asemenea 

activităţi în care organizatorii sau participanţii depozitează materiale, realizează 

unele lucrări, se desfac produse ce fac obiectul comerţului, ori locurile publice sunt 

ocupate de către organizatori sau participanţi cu construcţii provizorii autorizate – 

4,00 lei/mp/zi. 

 Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a spaţiilor se reduce cu 50% pentru 

evenimentele cu durata mai mica de 4 ore. 

 2. Taxe individuale pentru vizitarea muzeelor şi caselor memoriale aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa: 

 - Muzeul Judeţean Ialomiţa                                              - 3,50 lei 

 - Casa memorială “Ionel Perlea”                               - 1,00 lei 

 - Secţia de artă religioasă Maia                                - 1,20 lei 

 - Muzeul Agriculturii Slobozia                                - 3,50 lei 

 - Baza de cercetare şi expunere muzeală „Oraşul de Floci”      - 1,50 lei 

        



 - Beneficiază de reducere cu 75% pentru accesul în muzee: 

a) elevii şi studenţii (în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011); 

b) adulţii cu handicap mediu şi uşor (în conformitate cu Legea nr.448/2006 privind 

protecţia persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

 - Pentru taxele de vizitare muzee sunt scutiţi:     

A. În conformitate cu Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare: 

a) veteranii de război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum şi celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi în alte legi; 

B. În conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

a)copii cu handicap, precum şi persoanele care îi însoţesc; 

b)adulţii cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc.  


