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-Anexa nr. 1  
La HCL NR._________________________  

 
1. Impozitul asupra mijloacelor de transport pe apă 
 

Tipul taxei Nivelul pentru anul 2013 
Impozit – lei -  

Art. 263 alin. (7) pct. 4 – Nave de agrement 964 
 
 
2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor –cap. V- 

 
Tipul taxei Nivelul pentru anul 2013 

Art. 267 alin. (1)  Pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, in mediul urban : 

 

 Taxa –lei- 
            a) până la 150 m² inclusiv 5 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 8 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 
            f) peste 1.000 m²  12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depaseste suprafata de 1.000 mp 
Art. 267 alin. (4)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
foraje sau excavări   

 
7 lei pentru fiecare mp afectat 

Art. 267 alin. (7) 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  

 
7 lei pentru fiecare mp de suprafata 

ocupata de constructie 

Art. 267 alin. (11)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

 
11 pentru fiecare racord 

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de catre comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliilor judeţene 

 
13 

 

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 

 
8 

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
pentru desfasurarea unei activitati economice  in mediul 
urban 

- 

Art. 268 alin. (1^1) Viza anuala a autorizatiei pentru 
desfasurarea unei activitati economice 

- 

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de 
functionare  

 
17 

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

 
28 lei  

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producător diferenţiat pe produse: 
 

- grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru 

 
68 
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boabe, alte cereale ; 
- mazare boabe, fasole boabe, alte leguminoase 

pentru boabe ; 
- plante textile 
- floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia boabe, 

alte plante uleioase; 
- sfecla de zahar, tutun, alte plante pentru alte 

industrializari ; 
- cartofi; 
- plante medicinale si aromatice ; 
- tomate, ardei, vinete, varza, conopida, castraveti-

cultivate in câmp, solarii si sere 
- pepeni verzi si galbeni ; 
- plante de nutret ; 
- flori cultivate in sere si solarii (garoafe, 

trandafiri, gerbera, frezia etc.) 
- plante ornamentale si dendrologice; 
- fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la 

distante aproximativ normale pe rand si intre 
randuri ; 

- struguri din plantatiile viticole; 
- material săditor de pomi fructiferi şi arbuşti 

fructiferi; 
- rasaduri de legume si flori; 
- lapte, branza, smantana si alte produse lactate; 
- miere de albine, propolis, laptisor de matca si alte 

produse apicole ; 
- ciuperci cultivate; 
- muraturi; 
- carne; 
- bovine, porcine, ovine şi caprine, cabaline; 
- iepuri; 
- păsări din toate speciile (găini, gâşte, raţe, curci, 

etc.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, hrean; 
- ceapa, praz, usturoi; 
- ridichi de vara si de iarna; 
- sfecla rosie; 
- brocoli ; 
- andive; 
- dovleci, dovlecei; 
- gulii; 
- fasole verde, mazare verde; 
- struguri de viţă din curte sau gradina; 
- capsuni ; 

 
44 

- fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti; 
- arpagic; 
- seminte de legume si flori; 
- oua; 

 
14 

 
- salata, spanac, măcriş; 
- ridichi de luna; 
- marar, cimbru, tarhon, leustean, busuioc, 

sparanghel; 

 
8 



 3

- frunze de patrunjel si telina; 
- flori de gradina (lalele, narcise, zambile, 

crizanteme, trandafiri, gladiole etc.) 
Art. 268 alin (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica  
 
        1. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie 
publica, care au o suprafata pana la 50 mp 
 
       2. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica 
care au o suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp 
 
        3. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica 
care au o suprafata mai mare de 100 mp.  
 
         

 
 

 
 
 

300 lei 
 

500 lei 
 
 

700 lei 
 
 
 

 
 

 
 

Nota : In cazul in  care producatorul solicita eliberarea certificatului de producator pentru mai multe 
produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei 
stabilite/ produs.  

Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de 
producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru 
produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa.  
 

3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate – cap. VI  
Art. 271 alin. (2)  Taxa pentru afisaj in scop de reclama 

si publicitate : 
 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica 

 
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura 

de afisaj pentru reclama si publicitate 

lei/mp sau fractiune de mp. 
 
 

28 
 
 
 

20 

  
 

4. Impozitul pe spectacole – cap. VII 
Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă : 

a) în cazul  videotecilor 
b) în cazul discotecilor 

         lei/mp. 
0,2 
0,4 

 
 

5. Alte Taxe locale –cap. X- 
Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor 

publice  
 

1. taxa pentru depozitarea de  materiale  
 
 

 
lei/mp/zi 

 
1 leu/mp/zi 
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2 a. taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului 
în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în 
chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, 
etc. 
 
2 b. taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare 

 
 
3. taxa de ocupare a domeniului public pentru desfacere de 
produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere 
neutilizate 

 
5. Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor 

de afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara 
amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Timişoara 

 
6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în 

vederea comercializării sau distribuirii de presă 
(vânzători ambulanţi) 

 
7. Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare  

 
 
 
 

 
3 lei in zona A 

     2 lei in celelalte zone  
 

3 lei în zona A 
2 lei în celelalte zone 

 
- 2 lei/mp/zi pentru lunile 
mai, iunie, iulie, august  
- 1 leu/mp/zi pentru lunile 
martie, aprilie, septembrie, 
octombrie  
- 0,5 lei/mp/zi pentru lunile 
ianuarie, februarie, 
noiembrie, decembrie 

 
 
 

0,25 lei/mp/zi 
 
 
 

1,5 lei/mp/zi 
 
 
 
 
 

5 lei/mp/zi 
 
 
 

5 lei/mp/zi 
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