
           ANEXA 

           la Hotărârea Consiliului Local 
         privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al …Municipiului Carei.., 
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE 

CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul 

urban    

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 6,52 7 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 7,6 8 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 9,77 10 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 13,03 13 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 15,2 16 

f) peste 1.000 m² 15,2 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 

16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
16,29 

17 

Art. 474 alin. (10)   

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 
10,86 

11 

Art. 474 alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, 

tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, 

firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

8,69 9 

Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de 

racorduri și branșamente 

14,12 14 

Art. 474 alin. (16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și 

adresă 

0 0 
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