
 

 

 
                      ANEXA nr. 6 

                     la HCJD nr.284/2019  
 
          

TAXE ŞI TARIFE LOCALE 
ce se constituie ca venituri la bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

 
A. Tarife pentru utilizarea formularelor tip necesare eliberării certificatelor, avizului structurii 

şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, conform prevederii art.82, alin.(4) din Ordinul nr.839 din 
12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completarile ulterioare.  

- lei –        
Nr. 
crt. 

Denumire formular Cod Nr. pag Tarif  2020 

1 Cerere pentru eliberare certificat urbanism F1 2 2,00 

2 Formular pentru obtinere aviz primarie F2 1 1,00 
3 Formular pentru solicitarea emiterii avizului 

stucturii de specialitate al CJD asupra propunerii 
certificatului de urbanism de catre primariile care 
nu au organizate stucturi de specialitate 

F4 1 1,00 

4 Formular pentru solicitarea emiterii avizului 
stucturii de specialitate al CJD asupra propunerii 
autorizatiei de construire/desfiintare de catre 
primariile care nu au organizate stucturi de 
specialitate 

F5 1 1,00 

5 Formular pentru certificatul de urbanism F6 4 4,00 
6 Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului 

de urbanism 
F7 1 1,00 

7 Cerere pentru emiterea autorizatiei de 
construire/desfiintare 

F8 3 3,00 

8 Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de 
construire/desfiintare 

F8a 3 3,00 

9 Formular pentru avizul structurii de specialitate 
asupra propunerii certificatului de urbanism 

F9 1 1,00 

10 Formular pentru avizul structurii de specialitate 
asupra propunerii autorizatiei de 
construire/desfiintare 

F10 1 1,00 

11 Formular pentru autorizatie de construire/desfiintare F11 3 3,00 
12 Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei 

de construire/desfiintare 
F12 1 1,00 

13 Formular pentru comunicare privind inceperea 
executiei lucrarilor adresata CJD 

F13 1 1,00 

14 Formular pentru comunicare privind inceperea 
executiei lucrarilor adresata Inspectoratului 
Judetean in Constructii Dambovita 

F14 1 1,00 

15 Formular pentru comunicare privind incheierea 
executiei lucrarilor adresata CJD 

F15 1 1,00 

16 Formular pentru comunicare privind incheierea 
executiei lucrarilor adresata Inspectoratului 
Judetean in Constructii Dambovita  

F16 1 1,00 

17 Model pentru panou de identificare a investitiei Anexa 8 1 1,00 
   



 

 

 
 
  B. Taxa pentru emiterea avizului structurii de specialitate pentru emiterea 
certificatelor de urbanism 

Taxă pentru emiterea avizului structurii de specialitate a C.J.D-ţa DUAT pentru 
certificatul de urbanism pentru lucrările ce se realizează în teritoriu, altele decât locuinţe şi 
anexe gospodăreşti ce se autorizează de primării.  

   Taxă = 31 lei 
 

  C. Taxa pentru emiterea avizului structurii de specialitate pentru emiterea 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare 

Taxă pentru emiterea avizului structurii de specialitate a C.J.D-ţa DUAT pentru 
autorizaţiile de construire/desfiinţare pentru lucrările ce se realizează în teritoriu, altele decât 
locuinţe şi anexe gospodăreşti ce se autorizează de primării.  

   Taxă = 73 lei 
 

  D. Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate al Arhitectului Şef la 
documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului – pentru persoane fizice 

Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate al Arhitectului Sef  pentru documentaţii 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.233/2016 
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism.        

                          Taxa = 157 lei 
 

  E. Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef la 
documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului – pentru persoane fizice 

Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Sef  pentru documentaţii de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.233/2016 din 
26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism.        

                          Taxa = 157 lei 
 

  F. Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate al Arhitectului Şef la 
documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului – pentru persoane juridice 

Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate al Arhitectului Sef  pentru documentaţii 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.233/2016 
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism.        

                          Taxa = 210 lei 
 

  G. Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef la 
documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului – pentru persoane juridice 

Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Sef  pentru documentaţii de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.233/2016 din 
26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism.        

                          Taxa = 300 lei 
 
 



 

 

 
  H. Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef (aviz Consiliul 
Judeţean conform Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul) la documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului – pentru persoane 
fizice 

Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Sef (aviz Consiliul Judeţean 
conform Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul) 
pentru documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.        

                          Taxa = 150 lei 
  I. Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef (aviz Consiliul 
Judeţean conform Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul) la documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului – pentru persoane 
juridice 
   Taxa pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului Sef (aviz Consiliul Judeţean 

 conform Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul) 
 pentru documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile 
 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.        

                             Taxa = 314 lei 
 
J. Tarif prestare servicii de către Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului pentru 

primăriile care nu au organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului, cuprinzând 
analizarea si avizarea documentaţiilor pentru care CJD va emite , în locul primăriilor comunale, 
Certificate de urbanism si Autorizatii de construire/desfiintare . 

                      Tarif = 50% din taxele încasate de emitent 
 
K. Tarife prestari servicii către diferiţi beneficiari : 
 

Denumire serviciu prestat Tarif 2020 
 lei 

a) îndrumare pentru completări corecte cerere si 
formulare tip, declara ii etc.,  

în vederea definitivării documenta iei tehnice 
1,00 leu/ex. 

b) multiplicări xerox, chitante, avize, alte documente 2,00 lei/ex. 

c) multiplicări planse desenate format: 

A0 63,00 lei/exemplar 
A1 52,00 lei/exemplar 
A2 42,00 lei/exemplar 
A3 21,00 lei/exemplar 
A4 10,00 lei/exemplar 

d) eliberări de copii după documente de arhivă 
referitoare la urbanism, terenuri (certif.de urbanism, 

autorizatii emise anterior, titluri de proprietate) 
20,00 lei ptr. fiecare extras 

e) eliberări de copii de planuri cadastrale 
sau de alte asemenea  planuri detinute la urbanism 29,00 lei ptr. fiecare plan 

f) asistentă tehnică la 
cererea consiliilor locale i 

aparatului propriu al 
acestora : 

- dacă deplasarea se 
efectuează cu mjlocul de 
transport al beneficiarului 

101,00 lei ptr. fiecare caz în parte 

- dacă deplasarea se 
efectuează cu mijlocul de 

trasport al Consiliului 
Judetean Dâmbovi a 

138,00 lei ptr. fiecare caz în parte 


