
  ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
pentru modificarea H.C.L. nr. 9/31.01.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 

 
   Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau  

      Avand in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Breaza înregistrata la nr.  1200/19.02.2019; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 1201/19.02.2019; 

 Avizul comisiei de specialitate ;  

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” si alin. (4) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederile art. 66 pct. 28 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană autonomiei locale adoptată la Strasbourg in 15.10.1995 și ratificată 

prin Legea nr. 199/1997;  

 Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea finanțelor publice locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederile Deciziei ANARC nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului 

de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică; 

 Adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 2520/27.02.2019 pentru inaintarea adresei ANCOM nr. SC-DEMC-

476/12.02.2019; 

 Prevederile art. 58 si art 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 
 In temeiul  art. 45 din  Legea 215/2001 privind Administratia  publica  locala,   republicata, cu completarile si modificarile 

ulterioare 
 

HOTARASTE: 
 

  Art. 1. Se modifica anexa nr. 1 sectiunea G „Taxe pentru activitatea de urbanism”, setiunea H „Taxe pentru activitatea 
de cadastru – agricultura -contabilitate”, sectiunea  Q  „ Taxa  reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta 



asupra terenului ocupat cu retele de comunicatii  electronice”,  sectiunea  S „Sanctiuni”, precum  si  sectiunea        
T “ Sanctiuni  Consiliul Local  Breaza ”   la   H.C.L.   nr.   9/31.01.2019   privind  
indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 astfel cum reiese din anexa nr. 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 
 Art. 2. H.C.L. nr. 9/31.01.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 se modifica in mod 
corespunzator.  

 Art. 3. Cu data prezentei hotarari orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.  
 Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemnează Compartimentul „Impozite si taxe locale, 

casierie si urmarire fiscala” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Breaza.  
Art.5. Secretarul  U.A.T. Comuna  Breaza va comunica  celor  interesati  prezenta  hotarare.  
 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA 
                          MOCANU EUGEN 
                   
                                                                       CONTRASEMNEAZA 

               SECRETAR,                                                                        
             UNGUREANU CARMEN 

 
 

NR.  39 
BREAZA  28.03.2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data de 28.03.2019, cu respectarea 
prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 10  
voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la sedinta. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39/28.03.2019 
 

CODUL FISCAL -TITLUL IX –IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 
G. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE URBANISM 

 
Nr. 

crt 

 
DENUMIREA TAXEI 

Taxa pentru anul 2018 
-lei- 

Taxa pentru anul 2019 
indexat cu rata inflatiei 1,34% 

-lei- 

Persoane 

fizice 

Persoane 

juridice 

Persoane 

fizice 

Persoane 

juridice 

1.   Taxa pentru obtinerea formularelor tipizate prevazute de Ordinul 91/1991  pentru aprobarea formularelor, a 
procedurii de autorizare  si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991, republicata 

  Formular tipizat pentru certificate de 
urbanism 

2 4 2,02 4,05 

  Formular tipizat pentru 

autorizatia de construire/desfiintare 

4 8 4,05 8,10 

  Eliberarea planului de incadrare in 
zona  de dimensiuni A4 

15 30 15,20 30,40 

2. Taxa de urgenta pentru eliberare 
certificat de urbanism – maxim 5 zile 

100 150 101,34 152,01 

3. Taxa de urgenta pentru eliberarea 

autorizatiei de construire/desfiintare – 

maxim 5 zile 

100 150 101,34 152,01 

4. Taxa aviz drumuri comunale 5 9 5,06 9,12 

H. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE CADASTRU – AGRICULTURA -CONTABILITATE 

Nr. 

crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa pentru 
anul 2018 

-lei- 

Taxa pentru anul 2019 
indexat cu rata inflatiei 1,34% 

-lei- 

1 Taxa eliberare acte din arhiva: (cadastru –registrul 
agricol,contabilitate ,etc) 

50 50,67 

2 Taxa de urgenta eliberare acte din arhiva: (cadastru –
registrul agricol,contabilitate ,etc) 

100 101,34 

3 Taxa de urgenta eliberare atestat de producator  60 60,80 



4 Taxa de urgenta eliberare carnet de comercializare 60 60,80 

5 Taxa   solutionare  litigii  terenuri  agricole  si  

neagricole   

50  50,67 

 Taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda in conformitate cu l16/1994 cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

6  pentru suprafete de teren de pana la 1 hectar; 5 5,06 

7  pentru suprafete de teren intre 1-5 hectare 10 10,13 

8  pentru suprafete de teren intre 5-10 hectare 15 15,20 

9  pentru suprafete mai mari de 10 hectare 
 

20 20,26 

10 TAXA OFERTA VANZARE TEREN 50 50,67 

11 VIZA CONTRACT COMODAT 50 50,67 

12 Taxa acord de eliberare numar cadastral pentru carte 

funciara 

       50             50,67 

13 Taxa acord de eliberare numar cadastral pentru carte 

funciara, la urgenta 

      100            113,40 

Q. TAXA REPREZENTAND CONTRAVALOAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI OCUPAT 

CU RETELE DE COMUNICATII ELECTRONICE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA TAXEI Potrivit Deciziei nr. 
997/2018 

lei 

Taxa pentru anul 2019 
indexata cu rata inflatiei 1,34% 

lei 

 Taxa reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta asupra terenului ocupat cu 
retele de comunicatii electronice 

1.  Cabluri direct instalate sub/pe/in 
cladiri de birouri/cladiri 

rezidentiale-utilizare discontinua 

0 0 

  Cabluri direct instalate sub/pe/in 
cladiri de birouri/cladiri 
industriale/cladiri rezidentiale-

utilizare continua 

1.31 lei/ml 1.33 lei/ml 

  Cutii instalate pe/in turn 35.57 lei/mp 36.04 lei/mp 



  Cutii instalate sub/pe/in cladiri 
de birouri cu utilizare discontinua 

21.53 lei/mp 21.81 lei/mp 

  Cutii instalate sub/pe/in cladiri 
de birouri cu utilizare continua 

70.32 lei/mp 71.26 lei/mp 

  Cutii instalate sub/pe/in centre 
comerciale cu utilizare 

discontinua 

65.44 lei/mp 66.31 lei/mp 

  Cutii instalate sub/pe/in centre 
comerciale cu utilizare continua 

136.18 lei/mp 138.00 lei/mp 

  Cutii instalate sub/pe/in cladiri 
industriale cu utilizare 
discontinua 

0 0 

  Cutii instalate sub/pe/in cladiri 
industriale cu utilizare continua 

24.95 lei/mp 25.28 lei/mp 

  Cutii instalate sub/pe/in cladiri 

rezidentiale 

8.85 lei/mp 8.96 lei/mp 

  Cutii instalate sub/pe/in cladiri 

rezidentiale cu utilizare continua 

51.29 lei/mp 51.97 lei/mp 

N O T E: 

    1. În cazul clădirilor (rezidenţiale, de birouri, industriale şi centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât şi 
instalaţiile funcţionale de deservire. 

    2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm^3 şi 0,08 m^3. 
  
S.SANCTIUNI 

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice indexate cu rata inflatiei de 1.34 %  

Art. 493 alin. (5)  
 

- Contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 213 lei la 848 
lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 848 lei la 2116 lei.  

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 987 lei la 4797 lei  

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal 

ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 


