
 1

        Anexa nr. 3  la HCLMT nr._________________/2016 
 

TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2017 
Nr. 
Crt. 

Denumirea taxei speciale  Nivelul taxei speciale  
-lei- 

Denumirea Directiei/ 
compartimentului de 

specialitate care presteaza 
serviciul taxabil 

1. Taxa cazare Vila Bistra 15 lei/noapte + TVA  pentru angajati  
 

20 lei/noapte + TVA – pentru consilierii locali 
20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate 

Directia Cladiri, Terenuri si 
Dotari Diverse 

Biroul Valorificare Spatii cu 
Alta Destinatie 

 
2. Taxa imprimat 6 lei Biroul Autorizare Activitati 

Comerciale si Gestiune Spatii 
Publicitare 

3. Cost autocolant  10 lei Biroul Autorizare Activitati 
Comerciale si Gestiune Spatii 

Publicitare 
4. Taxa speciala de salubrizare -persoane fizice din gospodarii individuale: 

11,88 lei/persoana/luna; 
-persoane fizice asociate: 11,88 lei/ persoana/ 
luna; 
-persoane juridice: 121,46 lei/mc 

 
Biroul Salubrizare 

5. Taxa urgenta eliberare acte – in termen 
de 3 zile de la data depunerii, exclusiv 

ziua depunerii  

-in cazul persoanelor fizice si juridice:  
100 lei/act 

Toate seviciile si 
compartimentele de specialitate 

din cadrul Primariei 
Municipiului Timisoara si 
serviciilor şi direcţiilor cu 

personalitate juridică aflate în 
subordinea Primarului 

Municipiului Timişoara sau a 
Consiliului Local 

Obs: Cu exceptia Directiei de 
Evidenta a Persoanelor 

Timisoara
6. Taxa permise de intervenţie 100 lei Direcţia Tehnică 
7. Taxa avize de principiu 100 lei Direcţia Tehnică 
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8. Taxa predări de amplasament 100 lei Direcţia Tehnică 
 

9.        Taxa permise de spargere 150 lei Direcţia Tehnică 
 

10. Taxă aviz de principiu mediu urban 50 lei Direcţia Mediu 
Serviciul Reglementare si 

Politici Mediu Urban 
 

11. Taxa eliberare planuri de situatie și 
planse -persoane fizice si juridice  

FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt 
expediate pe e-mail): 
sc.I:500 format A3 – 12 lei; sc. I:5000 format 
A3 – 12 lei 
FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de 
la ghişeu): 
sc.I:500 format A3 – 14 lei; sc.I:5000 format 
A3 – 14 lei 
sc. I:10000, P.U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G., 
P.A.T. – format A3 – 16 lei planşa 
TAXA DE URGENŢĂ pentru toate planurile 
enumerate mai sus este de 10 lei + 
contravaloarea planului 
 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 

 
 
 
  

12. Taxa emitere Harta Municipiului 
Timişoara, P.U.G., P.A.T. 

Harta Municipiului Timişoara în format A0, la 
scara I:10 000 
ÎN REGIM NORMAL: 100 lei 
TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + 
contravaloarea planului 

 
Directia Cladiri Terenuri si 

Dotari Diverse 
Serviciul Terenuri Banca de 

Date Urbana si Cadastru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Planşa P.U.G. în forma A0 
ÎN REGIM NORMAL: 80 lei 
TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + 
contravaloarea planului 
Planşa P.A.T. în format AI 
ÎN REGIM NORMAL: 40 lei 
TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + 
contravaloarea planului 
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13. Taxă imprimare nomenclator stradal şi 
parte scrisa 

D.T.A.C./D.T.A.D./P.U.G./P.U.Z./ 
P.U.D. 

Format A4 color – 4 lei / fila 
Format A4 alb-negru – 2 lei / fila 
Format A3 color – 5 lei / fila 
Format A3 alb-negru – 4 lei / fila 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 

 
  

14. Taxa eliberare proces-verbal de 
vecinatati  persoane fizice/juridice si 
proces-verbal de vecinatati conform 

HG nr. 834/1991 

a) pana la 1000 mp inclusiv: 20 lei 
b) peste 1000 mp: 20 lei + 1 leu/mp pentru 
fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 mp 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 

 
15. Taxa eliberare certificat de existenta-

inexistenta pentru intablare/ radiere 
constructii executate cu sau fara 

autorizatie de construire si adeverintei 
pentru certificarea 

existentei/inexistentei A.C./A.D. si 
regimului de inaltime al constructiilor 

 
IN REGIM NORMAL: 200 lei 

TAXA DE URGENTA este de 1000 
lei+contravaloarea certificatului doar pentru 

constructiile executate/desfiintate cu A.C./A.D. 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 

 

16. Taxa emitere adeverinte teren 
intravilan 

IN REGIM NORMAL: 25 lei 
TAXA DE URGENTA este de 50 lei + 
contravaloarea adeverintei  

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 

  
17. Abonament G.I.S. – consultare Banca 

de Date 
6 luni – 600 lei 
12 luni – 1000 lei 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 

  
18. Taxa căutare documente in arhiva 

 
30 lei /document Directia Secretariat General 

Compartiment arhivă 
19. Taxa eliberare copii documente  Format A4 – 5 lei/filă 

Format A3 – 10 lei/filă 
 

Directia Secretariat General 
Compartiment arhivă 

20. Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism in regim de urgenta – in 

termen de 7 zile lucrătoare  

500 lei + contravaloarea taxei pentru 
eliberarea certificatului de urbanism (conform 

Anexei 1) 

Directia Urbanism 
Serviciul Certificari si 

Autorizari 
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21. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire in regim de urgenţă (inclusiv 

prelungiri) – in termen de 7 zile 
lucrătoare  

10% din contravaloarea taxei pentru 
eliberarea autorizatiei de construire  

Directia Urbanism 
Serviciul Certificari si 

Autorizari  

22. Taxa aviz plan de eliminare deseuri  
 
 

50 lei Direcţia Mediu 
Serviciul Reglementare si 

Politici Mediu Urban  
23. Taxa inscriere la examenul de atestare 

a persoanelor fizice pentru functia de 
administrator de imobile  

10 lei Compartimentul Relationare 
cu Asociatiile Proprietari 

24. Taxa de autorizare a persoanelor 
juridice pentru desfasurarea activitatii 

de administrare imobile  

60 lei Compartimentul Relationare 
cu Asociatiile Proprietari 

25. Taxa pentru eliberarea acordurilor 
pentru desfăşurarea unei activităţi 

economice si pentru publicitate 
temporara 

69 lei Biroul Autorizare Activitati 
Comerciale si Gestiune Spatii 

Publicitare 

26. Viza anuala pentru activitatile 
economice ce fac obiectul Legii nr. 

650/2002, altele decat cele de 
alimentatie publica 

50% din cuantumul taxei de autorizare Biroul Autorizare Activitati 
Comerciale si Gestiune Spatii 

Publicitare 

27. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
transport  

 

332 lei Direcţia Tehnică 

28. Taxa pentru eliberarea copiei conforme 
a autorizaţiei de transport  

244 lei Direcţia Tehnică 

29. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de 
transport, a copiei conforme a 

autorizatiei de transport sau a licentei 
de traseu, ocazionate de schimbarea 

denumirii operatorului de 
transport/intreprinderii, si/sau a 

persoanei desemnate, adresei sediului 
social/domiciliului acestuia sau de 

schimbarea autovehiculului utilizat 
pentru serviciul de transport 

20% din tariful iniţial  Directia Tehnica  
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30. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
dispecerat taxi (valabila 5 ani) 

500 lei 
 

Direcţia Tehnică  

31. Taxa pentru eliberarea duplicatului 
autorizaţiei de dispecerat taxi 

250 lei Direcţia Tehnică 

32. Taxa pentru eliberarea cazierului de 
conduită profesională 

 

50 lei Directia Tehnica 

33. Taxa de eliberare a avizului pentru 
aplicarea de inscrisuri si simboluri care 

reprezinta publicitate pentru terti pe 
autovehiculele ce efectueaza serviciul de 
transport public de persoane in regim 

de taxi si in regim de inchiriere 

50 lei/autovehicul/an 
 
 

Directia Tehnica 

34. Taxa pentru eliberarea copiei conforme 
a certificatului de inregistrare la 

Registrul Comertului, pentru 
transportul public de persoane in regim 

de inchiriere (serviciul de inchiriere) 

244 lei Directia Tehnica 

35. Taxa pentru emiterea Avizului de 
oportunitate,  

Avizul Arhitectului Sef al Municipiului 
Timisoara si 

 a Avizului Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului  

 

100 lei Directia Urbanism 
Biroul Avizare Conformitati 

PUG/PUD/PUZ 
 
 

36. Taxa pentru activităţile de informare şi 
consultare a publicului pentru planurile 

urbanistice 

400 lei Directia Urbanism 
Biroul Avizare Conformitati 

PUG/PUD/PUZ 
37. Taxa pentru inaintarea documentatiilor 

Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic 
de Detaliu (PUZ/PUD) in plenul 

Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara 

100 lei Directia Urbanism 
Biroul Avizare Conformitati 

PUG/PUD/PUZ 
 

38. Taxa de urgenţă pentru eliberare 
certificat de nomenclatură stradală şi 

adresă 

TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + 1 leu 
contravaloarea certificatului conform Anexei 

nr. 1, Art. 474 alin. (16) 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru  
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39. Taxa pentru vizarea autorizaţiei de 
transport public de persoane în regim 

de taxi şi în regim de închiriere; pentru 
transportul public de mărfuri sau 

bunuri în regim de taxi 
 

10% din tariful iniţial Direcţia Tehnică 

40. Taxa pentru eliberarea duplicatului 
autorizaţiei de transport, al unei copii 
conforme a autorizaţiei de transport, 

sau al unei licenţe de traseu 
 

110 lei Direcţia Tehnică 

41. Taxa pentru eliberarea copiei conforme 
a autorizaţiei de transport, ocazionate 

de suspendarea celei eliberate 
 

332 lei Direcţia Tehnică 

42. Taxa pentru vizarea listei de tarife 
 
 

5 lei/bucata 
 

Direcţia Tehnică 

43. Taxa de tranzit, pentru vehiculele de 
transport marfă de peste 7,5 tone 

 
 

200 lei 
 

Direcţia Tehnică 
 
 

44. Taxa duplicate acord pentru 
desfasurarea unei activitati economice 

 
69 lei 

Biroul Autorizare Activitati 
Comerciale si Gestiune Spatii 

Publicitare  
 

45. Taxa de modificare a acordurilor 
pentru desfasurarea unei activitati 
economice 

 
50% din cuantumul taxei de autorizare 

Biroul Autorizare Activitati 
Comerciale si Gestiune Spatii 

Publicitare  
46. Taxa eliberare a certificatului de 

existenta pentru certificarea existentei 
constructiilor fara autorizatie de 
construire si adeverintei pentru 
certificarea existentei / inexistentei 
autorizatiei de construire 

2% din valoarea impozabila a constructiilor cu 
destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, 
actualizata pe baza certificatului fiscal; 
SAU 
4% din valoarea impozabila a constructiilor 
pentru restul constructiilor cu alta destinatie 
decat cea de locuinta, actualizata pe baza 
certificatului fiscal 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 
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47. Taxa eliberare a certificatului de 
inexistenta pentru certificarea 
inexistentei constructiilor fara 
autorizatie de desfiintare si adeverintei 
pentru certificarea existentei/ 
inexistentei autorizatiei de desfiintare 

2% din valoarea impozabila a constructiilor, 
actualizata pe baza certificatului fiscal 
 

Directia Cladiri Terenuri si 
Dotari Diverse 

Serviciul Terenuri Banca de 
Date Urbana si Cadastru 

 

 
Nota:               
I.  Taxa de urgenta, prevăzută la pct. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a 
actelor solicitate de contribuabili, cu excepţia celor pentru care in anexa 5 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgenţă, şi se 
încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajaţii cu atribuţii în eliberarea acestora.  
II. Referitor la taxele prevazute la pct.46 si 47: 
- Taxa de 2% pentru constructiile cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte si taxa de 4% pentru restul constructiilor, din 
valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului fiscal, comunicata 
de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei 
de construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei. 
Pentru constructiile inscrise in cartea funciara pentru care prin Adeverinta se va specifica regimul de inaltime, se achita doar 
taxa de emitere a certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei; 
-Taxa de 2% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului 
fiscal, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru 
emiterea Autorizatiei de desfiintare a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de inexistenta a 
constructiei/Adeverintei. 
Taxa pentru emiterea adeverintei este echivalenta cu taxa de emitere a certificatului de existenta/inexistenta constructii. 
Metodologia de aplicare este reglementata prin HCLMT nr.197/15.04.2014 asa cum a fost modificata prin HCLMT 
nr.405/16.10.2015. 

 
 
 

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA 
DIRECTOR EXECUTIV 

ADRIAN BODO 


