
 
TAXE SPECIALE ÎNCASATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRAHOVA PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR DIN 
DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR  
 
* Taxele pentru eliberarea documentelor din domeniul construcţiilor (certificate de urbanism, 

autorizatii de construire/desfiintare, avize certificate de urbanism, avize autorizatii de 
construire/desfiintare – eliberate în termen redus precum şi avize autorizatii de 
construire/desfiintare, avize unice, puncte de vedere, avize de oportunitate şi copii planuri deţinute 
du CJPh) se calculeaza de catre emitent si se achita anterior depunerii dosarului 

 
* Taxele se vor achita direct la casieria Consiliului Judetean Prahova situata in sediul 

Palatului Administrativ, intrarea B, etaj 2, cam.205 sau 206 sau cu ordin de plata, in contul -  
Consiliului Judetean Prahova deschis la Trezoreria Ploiesti, numarul: 

RO 21 TREZ 521 211 60 203 XXXXX 
 
SUNT EXCEPTATE DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE: 
 
- Consiliul Judeţean Prahova  pentru taxele speciale prevăzute la punctele A, C şi D  
- Autorităţile Administraţiei Publice municipale, orăşeneşti şi comunale pentru taxele speciale prevăzute la 
punctele  C şi D  
- Scutirile sus menționate nu sunt aplicabile documentaţiilor pentru planuri urbanistice de detaliu. 
 
 
 
 
 

                                                                         

CUANTUM TAXE SPECIALE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017 
 
 
 

Nr.  
crt. 

Tip taxa specială Cuantum  (lei) 
 

Termen de emitere 

 

A - TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA ÎN TERMEN REDUS A CERTIFICATELOR DE URBANISM, AUTORIZAŢIILOR DE 
CONSTRUIRE / DESFIINŢARE ŞI AVIZELOR STRUCTURII DE SPECIALITATE PENTRU CU ŞI AC / AD  

 

1 Taxa de urgenţă pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism în termen redus   

240 lei 
 

7 zile lucrătoare 

2 Taxa de urgenţă pentru eliberarea 
autorizaţiilor de construire /desfiinţare în 
termen redus   

1200 lei + 10% din cuantumul taxei pentru investiţii de 
până la 1.000.000 lei 
 

7 zile lucrătoare 

3 Taxa de urgenţă pentru eliberarea 
autorizaţiilor de construire /desfiinţare în 
termen redus   

1200 lei + 5% din cuantumul taxei pentru investiţii de  
la 1.000.001 lei  până la 8.500.000 lei 
 

7 zile lucrătoare 

4 Taxa de urgenţă pentru eliberarea 
autorizaţiilor de construire /desfiinţare în 
termen redus   

1200 lei + 2,5% din cuantumul taxei pentru investiţii 
de peste 8.500.000 lei 
 

 
7 zile lucrătoare 
 

5 Taxă de urgenţă pentru eliberarea avizului 
structurilor de specialitate pentru emiterea 
certificatului de urbanism în termen redus   

 
240 lei 

 
5 zile lucrătoare 

6 Taxă de urgenţă pentru eliberarea avizului 
structurilor de specialitate pentru emiterea 
autorizaţiei de construire/desfiinţare în 
termen redus   

 
1200 lei 

 
7 zile lucrătoare 



 

B - TAXE SPECIALE PENTRU EMITEREA AVIZELOR STRUCTURII DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN 
PRAHOVA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE 
 

 

1 
Taxa aviz structură de specialitate pentru 
emiterea autorizaţiei de construire 

 
150 lei 

 

 

C - TAXE SPECIALE PENTRU EMITEREA AVIZELOR ŞI PUNCTELOR DE VEDERE ALE  C.T.A.T.U PH  

 

1 Taxa aviz unic CTATU             300 lei  

2 Taxa punct de vedere pentru iniţierea 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

200 lei    
 

 

3 Taxa punct de vedere CTATU pentru studiu 
de oportunitate                 

200 lei  
 

 

4 Taxa aviz de oportunitate aprobat de 
Preşedintele CJPh                

200 lei  
 

 

 

D - TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA UNOR COPII DUPĂ PLANURI DEŢINUTE DE CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA  

 

 

1 

Taxă valorificare planuri : 
- format analogic 

- format digital  

 

120 lei /mp de plan 

100 lei /mp de plan 

 

 

2 

 

Taxă valorificare planşe documentaţii 
urbanistice şi de amenajarea teritoriului 
- format analogic 

- format digital  

 

 

150 lei /mp de planşă 

120 lei /mp de planşă 

 

 

3 

Taxă valorificare copii diverse (memorii, 
RLU, etc,) 
- format analogic 

- format digital  

 
 
4 lei / format A4 
2 lei / format A4 

 

 

4 

Taxă valorificare hartă judet 
- format analogic 

- format digital 

 
150 lei / mp 
120 lei / mp 

 

 

 
 

 

 
 
 


