Taxe emitere AC/AD
Taxă pentru emiterea autorizaţiei de construire

1% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcţie,
inclusiv instalaţiile aferente
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 0,5%
din
valoarea
clãdire care urmeazã a fi folositã ca locuinţã sau anexã la autorizatã a lucrãrilor de
locuinţã
construcţii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavãri 7 lei pentru fiecare mp
necesarã studiilor geotehnice, ridicãrilor topografice,
exploatãrilor de carierã, balastierelor, sondelor de gaze şi
petrol, precum şi altor exploatãri
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 7 lei pentru fiecare mp
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe cãile şi ocupat de construcţie
în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrãrile de 3% din valoarea autorizatã
organizare de şantier în vederea realizãrii unei construcţii, care a lucrãrilor de organizare
nu sunt incluse în altã autorizaţie de construire
de şantier
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de 2% din valoarea autorizatã
corturi, cãsuţe sau rulote ori campinguri
a lucrãrilor de construcţie
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrãrile de 11 lei pentru fiecare racord
racorduri şi branşamente la reţele publice de apã, canalizare,
gaze, termice, energie electricã, telefonie şi televiziune prin
cablu
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totalã sau 0,1%
din
valoarea
parţialã, a unei construcţii. În cazul desfiinţãrii parţiale a unei impozabilã a construcţiei,
construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modificã astfel stabilitã
pentru
încât sã reflecte porţiunea din construcţie care urmeazã a fi determinarea
impozitului
demolatã
pe clãdiri
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire
30% din cuantumul taxei
iniţiale
Set imprimate
18 lei
 nu se plateşte taxă de emitere AC, conform Legii Codului fiscal nr.571/2003:
- pentru lãcaş de cult sau construcţie anexã;
- pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi
care aparţin domeniului public al statului;
- pentru lucrãrile de interes public judeţean sau local;
- pentru autostrãzile şi cãile ferate atribuite prin concesionare, conform legii
- dacã beneficiarul construcţiei este o instituţie publicã;
 nu se plăteşte taxă de emitere AC în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă
urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor
aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la
lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent
de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale
Termenul de emitere este de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Pentru construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul
de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii.
La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de
urgenţă în termen de până la 15 zile.
Pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în
sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la

structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte
evenimente cu caracter excepţional, se emit imediat.
In cazul solicitării de clarificări termenul curge de la primirea clarificarilor.
Termen clarificari În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se
notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea
elementelor necesare în vederea completării acesteia.
Prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată, pentru o perioadă nu mai
mare de 12 luni.
Prelungirea valabilității autorizației se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirãrii
termenului de valabilitate.
Pierderea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. Emiterea unei noi
autorizaţii.
(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin:
a) neînceperea lucrãrilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de
construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin
autorizaţie, dacã nu a fost solicitatã prelungirea valabilitãţii autorizaţiei;
b) nefinalizarea lucrãrilor în termenul acordat ca prelungire a valabilitãţii autorizaţiei;
c) modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii
autorizaţiei.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1) este necesarã emiterea unei noi autorizaţii de
construire/desfiinţare.
(3) În cazul nefinalizãrii lucrãrilor în termenul acordat prin prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de
construire/desfiinţare, continuarea lucrãrilor rãmase de executat se va putea face numai dupã
emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzãtor stadiului
fizic al realizãrii lucrãrilor autorizate la data solicitãrii, pentru lucrãrile de construcţii rãmase de
executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În aceastã
situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzãtor valorii lucrãrilor rãmase de executat.
(4) În situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat - inclusiv cel acordat prin
prelungirea valabilitãţii iniţiale -, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea
finalizãrii lucrãrilor rãmase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor
şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizãrii construcţiei în
conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.
(5) În cazul întreruperii execuţiei lucrãrilor pe o perioadã îndelungatã (peste limita de valabilitate a
autorizaţiei de construire/desfiinţare), fãrã luarea mãsurilor de conservare, potrivit prevederilor
legale în vigoare privind calitatea în construcţii, continuarea lucrãrilor rãmase de executat se va
putea face numai dupã emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, care va avea la bazã
o documentaţie tehnicã întocmitã în conformitate cu concluziile referatului de expertizã tehnicã a
lucrãrilor executate.
(6) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Lege, orice modificare adusã
documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii înainte de
începerea sau pe parcursul executãrii lucrãrilor este supusã reluãrii procedurii de autorizare dacã
modificãrile nu se încadreazã în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autoritãţii
pentru protecţia mediului competente. Verificarea încadrãrii modificãrilor în limitele avizelor şi
acordurilor se face de cãtre structurile de specialitate ale autoritãţilor administraţiei publice
competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea
reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrãrii modificãrilor în limitele actului
administrativ al autoritãţii competente pentru protecţia mediului se realizeazã de cãtre aceasta
potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului.
(7) Lucrãrile de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuãrii
recepţiei la terminarea lucrãrilor se pot executa fãrã a fi necesarã emiterea unei noi autorizaţii de
construire ori prelungirea valabilitãţii autorizaţiei existente, cu condiţia încadrãrii în prevederile
autorizaţiei emise pentru executarea lucrãrilor de construcţii.

