
 

ANEXA 3 LA HCL 55/28/11.2019 

 

Anexa nr.6 la Regulament 

 

Tariful de autorizare: 

- 100 lei activităţi de producţie şi ateliere de reparaţii, exclusiv service şi spălătorii 

auto; 

- 100 lei birouri de consultanţă, sedii de firmă; 

- 150 lei pentru activităţi de comerţ cu amănuntul cu structură de vânzare mică;  

- 300 lei pentru activităţi de comerţ cu ridicata, comerţ de gros cash and carry cu suprafaţa 

medie sau mare; 

- 100 lei saloane de înfrumuseţare(coafură, frizerie, cosmetică, săli gimnastică de 

întreţinere, ş.a); 

- 100 lei prestări servicii medicale (cabinete medici si laboratoare analize); 

- 100 lei farmacii umane; 

- 100 lei farmacii veterinare ; 

- 500 lei ateliere/unităţi pentru debitare şi/sau comercializare lemn; 

- 100 lei service şi spălătorii auto; 

- 200 lei agentii imobiliare; 

- 400 lei societăţi de TV cablu; 

- 300 lei birouri asigurări; 

- 200 lei case de schimb valutar şi case de amanet; 

- 200 lei atelier operaţiuni cu metale preţioase; 

- 500 lei staţii de alimentare pentru carburanţi auto; 

- 200 lei pentru cazinouri jocuri de noroc (inclusiv oricare tip de unitate care exploatează 

minim 2 maşini de jocuri de noroc), case de pariuri. 

- 50 lei alte activitati comert,servicii,etc. 

- 100 lei servicii de cazare,pensiuni,etc. 

   

 

 

Vizele anuale sunt menţionate pe autorizaţia de funcţionare (pe verso). 

Autorizaţia de funcţionare nu este transmisibilă 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 4 LA HCL 55/28/11.2019 

 

 

 

Anexa nr.7 la Regulament 

Tariful vizei anuale: 

- 100 lei activităţi de producţie şi ateliere de reparaţii, exclusiv service şi spălătorii auto; 

- 75 lei birouri de consultanţă, sedii de firmă; 

- 50 lei pentru activităţi de comerţ cu amănuntul cu structură de vânzare mică; Fac exceptie 

grupele CAEN : 561 – restaurant, 563 – baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 – 

Alte activitati recreative si distractive  la care taxele de autorizare vor fi in functie de 

suprafata utilizata pentru activitatea comerciala: 

                                - pana la 25 mp –               303 lei; 

            - intre 26 mp si 50 mp   -   507 lei; 

   - intre 51 mp si 100 mp -   608 lei; 

   - intre 100 mp si 500 mp – 810 lei; 

   - peste 500 mp -               4052 lei. 

- 100 lei saloane de înfrumuseţare (coafură, frizerie, cosmetică, săli gimnastică de 

întreţinere, ş.a); 

- 100 lei prestări servicii medicale (cabinete medici si laboratoare analize); 

- 100 lei farmacii umane; 

- 100 lei farmacii veterinare; 

- 100 lei service şi spălătorii auto; 

- 100 lei agenţii imobiliare; 

- 400 lei societăţi de TV cablu; 

- 200 lei pentru magazine supermarket, hipermarket; 

 

 

- 100 lei birourile notariale; 

- 100 lei birouri cadastrale; 

- 150 lei birouri asigurări; 

- 100 lei  case de schimb valutar şi case de amanet; 

- 250 lei ateliere/unităţi pentru debitare şi/sau comercializare lemn; 

- 500 lei staţii de alimentare pentru carburanţi auto; 

- 100 lei pentru cazinouri, jocuri de noroc (inclusiv oricare tip de unitate care exploatează 

minim 2 maşini de jocuri de noroc), case de pariuri; 

- 50 lei pentru alte activitati comert, servicii,etc; 

- 100 lei pentru servicii de cazare, pensiuni,etc. 

 


