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                               ANEXA  
la Hotărârea nr. 274 din 22.12.2021 

 
 
 

Taxele judeţene  pentru anul fiscal 2022 
 
 
I. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor   
 

Nr.crt Specificaţie U/M Taxa –lei 

1) Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţă (mp)  

1.1. În  mediul urban : 

(a)  până la 150, inclusiv  7 

(b)  151 – 250, inclusiv  8 

(c)  251-500, inclusiv                                                   10 

(d)  501-750, inclusiv                                                   13 

(e)  751-1000, inclusiv                                                   16 

(f)  peste 1000  16+0,01 lei/mp. pt.fiecare mp care depăşeşte  1000 mp. 

1.2.- Pentru  mediul  rural se percepe 50 % din taxa prevăzută pentru mediul urban. 

1.3. Pentru eliberarea certificatului de urbanism în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, 
la taxa stabilită potrivit 1.1. şi 1.2 se adaugă o taxă fixă în cuantum  de 1114 lei  

1.4. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism = 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului de urbanism inițial 

1.5. Taxa pentru emiterea avizului de către structura de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean solicitat la certificatul de urbanism = 17 lei/aviz 

2).  Taxe pentru eliberarea unei autorizații de construire 

2.1. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau 
clădire anexă = 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 

2.2. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru  alte construcții decât cele 
menționate la pct. 2.1. = 1% din valoarea lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor 
aferente 

2.3. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire = 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea autorizației inițiale 

2.4. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de desființare, totală sau parțială, a unei 
construcții  = 0,1%  din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe 
clădiri, aferentă părții desființate 

2.5. Taxa pentru autorizarea de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice, a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări: = 17 lei pentru fiecare mp afectat 

2.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote 
ori campinguri = 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie 

2.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor pe căile și spațiile publice = 9  lei 
pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie 
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2.8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 15 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

2.9. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în 
vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este 
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 

3).   Taxe speciale 

3.1.  Taxa pentru emiterea avizului de către structura de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean, solicitat la autorizația de construire = 55  lei/aviz 

3.2.  Pentru eliberarea autorizaţiei de construire în termen de 10 zile de la înregistrarea  
cererii, taxa calculată conform capitolului II se majorează cu : 
- 20% în cazul în care valoarea  investiţiei ≥ 1 000 000 lei 
- 50% în cazul în care valoarea de investiţie < 1 000 000 lei 

3.3.  Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a edificării/desființării construcției = 112  
lei 

3.4.  Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate = 112 lei 

3.5. Taxă pentru consultanţă tehnică de specialitate în domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului  = 55 lei ( CTATU) 

 
Notă : Consiliul Județean Timiș acordă scutirea de taxe pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire pentru: 

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, 
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 

b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de 
proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în 
concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism 
întocmite potrivit legii; 

c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare 
urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor 
respective. 
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II. Valorile pe metru pătrat  la clădiri şi alte construcţii pentru stabilirea bazei 
de calcul a  taxelor de emitere şi regularizare a  autorizaţiilor de construcţie 

 

Nr. 
Crt 

Tipul clădirii Clădire cu 
instalaţii de apă, 
canalizare, 
electrice, încălzire  
( lei/mp) 
(condiţii cumulat.) 

Clădire fără 
instalaţii de apă, 
canalizare, 
electrice, 
încălzire  
( lei/mp) 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte  
materiale rezultate în urma unui tratament termic  
şi/sau chimic 

1115 669 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic 

334 223 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu  
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice  
alte materiale rezultate în urma unui tratament  
termic şi/sau chimic 

223 195 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci  
sau din orice alte materiale nesupuse unui  
tratament termic şi/sau chimic 

139 84 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol 
şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la        
lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol  
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât 
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de  
clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

 
NOTĂ: 

- Pentru clădirile proprietate publică sau privată a judeţului Timiş, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor 
juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după 
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 

- Pentru terenurile proprietate publică sau privată a judeţului Timiş, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor 
juridice, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii 
similare impozitului pe teren. 
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III. Alte taxe de interes judeţean pentru instituţiile de artă şi cultură: 
 
A) Muzeul Naţional al Banatului Timişoara  
- Taxa vizitare expoziţii cu  finanţare 

 de până la 20.000 lei  =      8 lei/bilet 
- Taxa vizitare expoziţii cu  finanţare 
 de până la 20.000 lei pentru studenți =       2 lei/bilet 
- Taxă vizitare expoziţii cu finanţare 
       peste 20.000 lei    =     16 lei/bilet 
- Taxă vizitare expoziţii cu finanţare 
      peste  20.000 lei pentru studenți =        4 lei/bilet 
- Taxă de vizitare a Punctului Muzeal  =        8 lei/bilet 
      Traian Vuia 
- Taxă de vizitare a Punctului Muzeal  =        2 lei/bilet 
      Traian Vuia pentru studenți 
- Taxă vizitare a Muzeului  

Ștefan Popa Popas   = 8 lei/bilet 
- Taxă vizitare a Muzeului  
Ștefan Popa Popas pentru studenți = 2 lei/bilet 
- Taxă filmare în incinta muzeului   =    103 lei/oră 
- Taxă fotografii în incinta muzeului 
      (în expoziţii)    =      31 lei/oră 
- Taxă prezentare rezervaţii naturale =      62 lei/grup până la 20 persoane 
      =    123 lei/grupuri mai mari de 20 persoane 
- Taxă consultanţă de specialitate  =    123  lei/oră-cercetător expert 
      =      86 lei-muzeograf 
- Taxă ghid turistic în centrul istoric al 
 Timişoarei (inclusiv limbi străine)  =    154 lei/grup 
           
B) Muzeul Național de Artă Timişoara  
- Taxa vizitare muzeu adulţi expoziţii 
permanente şi temporare   =        20 lei/bilet/muzeu ;  

=        16 lei/bilet/expoziție  
- Taxa vizitare muzeu studenți  expoziţii  = 5 lei bilet/muzeu 
    permanente şi temporare   =         4 lei/bilet/expoziție;     

    
- Taxă ghidaj( grup max.10 persoane/60 min.)   
 expoziţii permanente şi temporare          =       100 lei/grup 
- Taxă tur ghidat școală/liceu(15-30 elevi) 
  în baza unui protocol de colaborare 
  cu MNArT     =  7 lei/elev 
- Taxă tur ghidat școală/liceu(15-30 elevi) 
  fără protocol    = 10 lei/elev 
- Taxă fotografiere expoziţii 
   permanente şi temporare                       =      100 lei/oră 
- Taxă filmare expoziţii  
permanente şi temporare                      =       200 lei/oră 
- Taxă vizitare expoziţii temporare de 
tezaur de importanţă naţională, 
expoziţii internaţionale, adulţi   =       52 lei/bilet 
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- Taxă vizitare expoziţii temporare de 
tezaur de importanţă naţională, 
expoziţii internaţionale: studenţi, 
grupuri formate din mai mult de  
10 persoane                                             =       13 lei/bilet 
- Taxă ghidaj (grup max. 25 persoane) 
 expoziţii temporare de tezaur  
de importanţă naţională               =      100 lei/bilet/oră 
- Taxă ghidaj ( grup max.25 persoane) 
expoziţii temporare de tezaur  
de importanţă internaţională   =      100 lei/bilet/oră 
- Taxă foto expoziţii internaţionale  
(exceptând telefon)               =      100 lei/oră 
-Taxă ședință foto nunți 
(grup max.10 persoane)     =       500 lei/sesiune/max.3 ore 
-Taxă pentru realizarea de expertize/ 
evaluări, servicii conservare restaurare,  
consultanță de specialitate   =       150 lei/manoperă  
 
C) Muzeul Satului Bănăţean  
- Taxa vizitare muzeu adulţi  =         10 lei/bilet 
- Taxa pentru ghid specializat  =         21 lei/grup de vizitatori 
- Taxa filmare  profesională în  
incinta muzeului                     =        513 lei/zi 
- Taxă consultanţă de specialitate  =        103 lei/oră-muzeograf 
- Taxă fotografiere/filmare evenimente 
 de familie( nunţi, botezuri, logodnă) =          77 lei/eveniment 
 
D) Teatrul pentru Copii şi Tineret “Merlin”  
- Taxă intrare pentru angajații teatrului,     =         5 lei/bilet 
respectiv copiii acestora, cât și pentru cei  
de la alte instituții de cultură din Timișoara 
- Taxa intrare spectacole adulţi              =       21 lei/bilet 
- Taxa intrare spectacole speciale             =       15 lei/bilet 

   pentru  tineret  
-Taxă pentru spectacole cu              =       10 lei/bilet     
  grupuri organizate pentru copii și în zilele  
  de duminică         
(trupe de teatru invitate din ţară şi străinătate 
valoarea biletelor de intrare pentru adulți și  
tineret se poate majora cu până la 100% 
 în funcție de evenimentul organizat)  
 - Spectacole cu păpuşi      = minim   513 lei/ spectacol 
 - Spectacole de teatru       = minim 1026 lei/prestaţie 
 
 E) Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş  
 a) Taxe de intrare la spectacole  
-  desfăşurate la sediu         =   10 lei/bilet 
- spectacole ordinare         =   15 lei/bilet 
- cu artişti colaboratori         =   21 lei/bilet 
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- pentru mega-spectacole         =   26 lei/bilet 
 b) Taxe Şcoala de Artă 
- Taxa înscriere şi testare         =   31 lei/înscriere  
- Taxă şcolarizare/an 
- predare individuală         = 923 lei/an şcolar 
- predare colectivă          = 872 lei/an şcolar 
- taxe corepetiţie          =   51 lei/cursant 
 c) Material didactic 
- curs teorie muzicală         =   31 lei/curs 
- curs istoria artei          =   31 lei/curs 
- Carte de folclor           =   31 lei/carte 
- videobook didactic                    =   31 lei/curs 
d) Cercuri artistice diverse 
- cercuri artistice pentru copii        =   31 lei/copil 
- cercuri artistice pentru adulţi        =   41 lei/persoană 
 
F) Muzeul Național al Banatului Timișoara, 
     Muzeul Național de Artă Timișoara 
     Muzeul Satului Bănățean Timișoara 
 Taxă ” Bilet unic de vizitare „  =  24 lei/bilet 
 Abonament săptămânal   =  95 lei/săptămână 
 Abonament lunar    = 190 lei/lună 
 Achiziționare minim 20 buc 

 ” Bilet unic de vizitare „   =  18 lei bilet 
 
 

NOTĂ:  
 
Gratuități pentru accesul la muzee: 

a) preșcolari și elevi  
b) copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește  
c) adultul cu handicap , precum și persoana care îl însoțește  
d) membrii Uniunii Artiștilor Plastici 
e) membrii Consiliului   Internaţional  al  Muzeelor  (ICOM) 

 
Reduceri pentru accesul la muzee: 

a) studenții beneficiază de reducere 75% din taxa percepută adulților  
 
 
 
 
 

 
ÎNTOCMIT, 

DIRECTOR EXECUTIV,    Coordonator Compartiment de venituri, 
Marcel MARCU    Mirela-Zori URSU 
 

 


