
 
L E G E 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.163 din 9 iulie 2010  

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie 

  

nr. 86  din  19.04.2013 
  

Monitorul Oficial nr.119-121/368 din 31.05.2013 

  

* * * 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

Art.I. – Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155–158, art.549), cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 12, alineatul (10) va avea următorul cuprins: 

“(10) Emitentul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie a autorizaţiei 

de construire la Inspecţia de Stat în Construcţii pentru informare.”  

2. Articolul 27 se completează după cum urmează: 

la alineatul (1), după cuvintele “de prezenta lege” se introduce textul “(anexa nr.6)”; 

la alineatul (2), cuvintele “, care nu poate fi mai mare de 50 de lei” se exclud; 

la alineatul (3), cuvintele “, care nu poate fi mai mare de 100 de lei” se exclud.  

3. După anexa nr.5 se introduce anexa nr.6, prevăzută în anexa la prezenta lege. 

  

Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 iunie 2013. 

(2) În termen de 3 luni de la data adoptării prezentei legi, Guvernul:  

– va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă 

cu prezenta lege; 

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

  

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Liliana PALIHOVICI 

 

Chişinău, 19 aprilie 2013. 
 

Nr.86.  

  
Anexă  

“Anexa nr.6  

   

  

Limitele maxime ale plăţilor (taxelor) pentru emiterea certificatelor  

de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare  

  

Nr.  

crt. 

Tip construcţie Limitele maxime ale plăţilor (taxelor), în lei 

certificate de urbanism autorizaţii de construire/ 

desfiinţare 

în 

municipiile 

Chişinău  

şi Bălţi 

în alte unităţi  

administrativ- 

teritoriale 

în municipiile 

Chişinău  

şi Bălţi 

în alte unităţi  

administrativ- 

teritoriale 

1. Case particulare 100 100 100 100 

2. Alte tipuri de construcţii:          



a) cu suprafaţa totală construită de pînă la 

1000 m
2
 

1000 1000 3000 2000 

b) cu suprafaţa totală construită de pînă la 

5000 m
2
 

5000 2000 15000 7000 

c) cu suprafaţa totală construită de pînă la 

10000 m
2
 

10000 4000 25000 12000 

d) cu suprafaţa totală construită de pînă la 

20000 m
2
 

15000 6000 35000 20000 

e) cu suprafaţa totală construită de pînă la 

30000 m
2
 

20000 8000 50000 30000 

f) cu suprafaţa totală construită de peste 

30000 m
2
 

25000 15000 60000 50000 

  

Notă: Mărimea plăţilor (taxelor) se stabileşte de către consiliile locale pentru fiecare an calendaristic.” 
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