
Anexa nr. 1 la HCL______________________- 
 
 
  1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor –cap. V- 

Tipul taxei Nivelul stabilit al 
taxei  

Cota de majorare Nivelul pentru anul 2006 

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

x x  

 Taxa -lei - x Taxa –lei- 
            a) până la 150 m² inclusiv 4 13,63% 5 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 5 13,63% 6 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 13,63% 8 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 8              13,63% 9 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 10 13,63% 11 
            f) peste 1.000 m² 10 +1 leu/ m²  

pentru fiecare mp. 
ce depăşeşte 
suprafaţa de 

1.000 m² 

13,63% 11 + 1 leu/mp. pentru 
fiecare mp. ce depaseste 
suprafata de 1.000 mp. 

Art. 267 alin. (4)  Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de foraje şi excavări   

6 lei pentru 
fiecare mp. afectat

13,63% 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  

6  lei pentru 
fiecare mp. de 

suprafata ocupata 
de constructie 

13,63% 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 

9 lei pentru 
fiecare racord 

13,63% 10 



televiziune prin cablu taxa datorată  pentru fiecare 
racord este  
Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari 
ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor 
judeţene 

11 13,63% 12 
 

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

7  13,63% 8 

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

57 13,63% 65 
 

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

14 13,63% 16 

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

23 lei pentru 
fiecare mp. sau 
fractiune de mp.  

13,63% 26 lei pentru fiecare mp. 
sau fractiune de mp.   

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

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

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

castraveti-cultivate in camp, solarii si sere 

 
 
 

57 
 
 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

trandafiri, gerbera, frezia etc.) 
- fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la 

distante aproximativ normale pe rand si 
intre randuri ; 

- struguri din plantatiile viticole ; 
- rasaduri de legume si flori 
- lapte, branza, smantana si alte produse 

lactate ; 
- miere de albine, propolis, laptisor de matca 

si alte produse apicole ; 
- muraturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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 vita din curte sau gradina  
- capsuni ; 
- pasari din toate speciile (gaini, gaste, rate, 

curci, etc.) ; 
- iepuri ; 

 
34 

 
x 

 
34 

     
- fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti ; 
- arpagic ; 

 
11 

 
x 

 
11 



- seminte de legume si flori ; 
- oua ; 

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

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

crizanteme, trandafiri, gladiole etc.) 

 
6 

 
X 

 
6 

 
 
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.  
 

2. 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.  

23 
 
 

17 

 
 
 
 

13,63% 
 
 

13,63% 

 
lei/mp sau fractiune de mp. 

 
26 
 
 

19 
 

  
 

3. Impozitul pe spectacole – cap. VII 
Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistica sau 

activitatea distractiva : 
         lei/mp. 

 
x 

 
               lei/mp 

 



a) in cazul  videotecilor 
b) in cazul discotecilor 

1 
2 

x 
x 

1 
2  

 
4. Alte Taxe locale –cap. X- 

Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea 
temporara a locurilor publice  

 
1. taxa pentru depozitarea de  materiale  
 
2. taxa pentru desfacerea de produse ce 

fac obiectul comertului in standuri 
situate de-a lungul drumurilor publice, in 
parcari, in chioscuri, tonete amplasate 
de-a lungul drumurilor publice, rulote 

 
      3. taxa pentru desfacere de produse ce  
fac obiectul comertului pe terasele sezoniere 

 
lei/mp/zi 

 
1 leu 

 
3 lei in zona A 

     2 lei in celelalte 
zone  

 
 
 

2 lei 

 
X 
 
x 
 
x 
x 

 
 
 

 
x 

 
lei/mp/zi 

 
1 leu 

 
3 lei în zona A 

2 lei în celelalte zone 
 
 
 
 

2 lei 

Art.283 alin. (2) Taxa anuala pentru deţinerea 
sau utilizarea echipamentelor si utilajelor 
destinate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publica locala prevăzute în 
anexa nr.1A. 

 
34 lei/an 

 

 
13,63% 

 
39 lei/an 

 

 
 
Notă:  Taxele locale prevăzute la punctul 4, subpunctele 1,2,3 din prezenta anexă datorate bugetului local se plătesc 
anticipat.  

Taxa anuală datorată pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obţinerii de venituri care 
folosesc infrastructura publica locala prevăzute în anexa nr.1A. se stabileşte prin declaraţia de impunere, depusă anual 
până la 31 ianuarie 2006 la compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Timişoara, şi se achită trimestrial, la 
aceleaşi termene ca şi în cazul taxei pentru mijloacele de transport prevăzute la art.265 alin.(1) din Legea nr.571/2003, 
modificată. 



 Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după data de 1 ianuarie 2006, taxele locale se datorează începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit utilajul sau echipamentul, proporţional cu perioada rămasă până 
la sfârşitul anului fiscal, şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 
 Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se dau la scădere 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea, proporţional cu perioada rămasă până la 
sfârşitul anului fiscal. 
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