
ROMANIA 
 JUDETUL BUZAU  
COMUNA BREAZA  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
pentru modificarea H.C.L. nr. 90/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019 
 

  Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau. 

Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau. 
Avand in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului com. Breaza – dl. Adrian Druga 

inregistrata la nr. 1123/15.02.2019; 

 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 1124/15.02.2019; 

 Avizul comisiilor de specialitate ; 

 Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015; 

 Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
completarile si modificarile 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 punctele 2, 3 si 12 din anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 

90/29.11.2018 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a 
taxelor speciale pentru anul 2019, astfel cum reiese din anexa nr. 1, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator 
prevederile H.C.L. nr. 90/29.11.2018. 

Art. 3. Secretarul  U.A.T. Comuna  Breaza va aduce la  cunostinta  celor  

interesati  prezenta  hotarare. 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

             MOCANU EUGEN 
                 CONTRASEMNEAZA 
                         SECRETAR, 

                        UNGUREANU CARMEN 
NR.38  

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  1 la H.C.L. nr. 38/28.03.2019 
 
 

 

ALTE TAXE LOCALE 
 

1. TAXE  PENTRU ACTIVITATEA  DE  STARE CIVILĂ 

 DENUMIREA TAXEI Taxa 

-lei- 

1.  Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului 
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale in 

regim normal (48 ore) 

20  

2.  Taxa de urgenta pentru eliberarea la cerere a 
formularului Cerere pentru deschiderea procedurii 
succesorale  

40  

3.  Taxa  declaratie  acte stare civila -casatorie  20  

4.  Taxa  eliberare certificate acte de stare civila 
internationale  

10  

5.  Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă  
române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile  

străine 

Taxa pentru  reconstituirea si intocmirea la cerere a 
actelor de stare civila  

50 

6.  50 

7.  Taxa de arhiva - Eliberarea actelor din arhiva de 
stare civila  in regim normal(48 ore) 

50 

8.  Taxa de urgenta - Eliberarea actelor din arhiva de 

stare civila.  

100 

9.  Taxa de divort  500 

 Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru 

deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul 
solicitării acestuia 

 Taxa pentru căutare în arhivă (cautare acte şi eliberare copii) se 

aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de 
stare civilă sau adeverinţelor din care să se ateste un fapt sau o situaţie 

(anexa 8, cf. Legii nr.119/1996). 
 

2. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE URBANISM 

 

Nr. 
crt 

 

DENUMIREA TAXEI 

Taxa  

-lei- 

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 

  Formular tipizat pentru autorizatia 

de construire/desfiintare 

4 8 



  Eliberarea planului de incadrare in zona  
de dimensiuni A4 

15 30 

2. Taxa de urgenta pentru eliberare 

certificat de urbanism – maxim 5 zile 

100 150 

3. Taxa de urgenta pentru eliberarea 
autorizatiei de construire/desfiintare – 
maxim 5 zile 

100 150 

4. Taxa aviz drumuri comunale 5 9 

 
3. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE CADASTRU – AGRICULTURA -

CONTABILITATE 

Nr. 

crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  

-lei- 

1 Taxa eliberare acte din arhiva: (cadastru –registrul 

agricol,contabilitate ,etc) 

50 

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

100 

3 Taxa de urgenta eliberare atestat de producator  60 

4 Taxa de urgenta eliberare carnet de comercializare 60 

5 Taxa   solutionare  litigii  terenuri  agricole  si  neagricole   50  

 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 

7  pentru suprafete de teren intre 1-5 hectare 10 

8  pentru suprafete de teren intre 5-10 hectare 15 

9  pentru suprafete mai mari de 10 hectare 
 

20 

10 TAXA OFERTA VANZARE TEREN 50 

11 VIZA CONTRACT COMODAT 50 

12 Taxa acord de eliberare numar cadastral pentru carte 
funciara 

50 

13 Taxa acord de eliberare numar cadastral pentru carte 
funciara, la urgenta 

100 

 
4. TAXE DE INCHIRIERE  (TERENURI, SPATII CU  ALTA DESTINATIE 

DECAT LOCUINTA, UTILAJE AFLATE  IN PROPRIETATEA C.L. BREAZA) 

Nr. 

crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  

 

1.   Taxa   pentru chirii anuale pentru spatiile cu alta  

destinatie decat locuinta 

3 €/m2/an 

2.  Taxa   pentru chirii anuale  terenuri  aflate in 

proprietatea C.L Breaza  

1,5 €/m2 

/an 

3. Taxa   pentru chirii anuale  terenuri aflate in 

proprietatea  C.L Breaza (pentru crescatorii de animale) 

0.2 

lei/m2/an 

4. Taxa inchiriere camin cultural  200 lei/zi 

5. Taxa inchiriere teren fotbal scoala Breaza  40 lei/ora 

6.  Taxa   inchiriere Buldoexcavator    140 lei/ora 



7. Taxa inchiriere tractor 60 lei/ora, 
dar nu mai 
putin de 

120 lei/zi 

8. Taxa inchiriere auto  40lei/ora 

 

5.TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU 
EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII 

Nr. 
crt 

DENUMIREA TAXEI Ta
xa  

lei 

1.  Taxa   eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu 

există obligaţia înmatriculării 

 atelaje 35 

 alte vehicule 50 

2.  Taxa   eliberare numere de inregistrare  a vehiculelor pentru 
care nu există obligaţia înmatriculării 

50 

 
6.   TAXA SALUBRIZARE  

Nr. 
crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  
lei 

 Taxa de salubrizare –aprobata prin H.C.L 16/23.02.2017 

 Persoane fizice : 

1.  1-4 persoane 7.5 
lei/pers/l

una 

2.  case de vacanta 7.5 
lei/luna 

3.  persoanele fizice care nu detin contract de salubrizare 

vor plati o taxa pe persoana, numita taxa de salubizare 
comunala  

7.5 

lei/pers/l
una  

 Persoane juridice  

4.  societati comerciale cu activitate de vanzari prin 
magazine 

40 
lei/luna 

pt. 
fiecare 

punct de 
lucru 

5.  societati comerciale  care desfasoara activitati de 
productie  

100 
lei/luna 

6.  Societatile comerciale care nu detin contract de 
salubrizare, vor plati o taxa pt fiecare punct de lucru, 

numita taxa de salubrizare comunala 

40 
lei/luna 

pt fiecare 
punct de 

lucru 

7.  Persoane juridice care desfasoara activitati la nivelul 
cabinetelor ,birourilor datoreaza taxa de salubrizare in 

functie de nr. de persoane angajate  

10 lei 
luna 

/persoan
a 

8.  Institutiile publice datoreaza taxa de salubrizare in 
functie de nr. de personal  

10 lei 
luna/pers



oana 

9.  farmacii 10 
lei/luna 

10.  parohii 10 
lei/luna 

11.  pensiune agroturistica 50 

lei/luna 

12.  camine batrani (azil) 50 lei/ 

luna 

13.  AVIZ FAVORABIL SALUBRIZARE 5 LEI 

 
7.  TAXE  BILETE  DE PROPRIETATE  PENTRU TRANSMITEREA  
PROPRIETATII ASUPRA ANIMALELOR 

Nr. 

crt 
DENUMIREA TAXEI Taxa  

lei 

1. Taxa  bilet  de proprietate  pentru transmiterea  proprietatii asupra 

animalelor 
  porcine pana la 6 luni 5 lei/buc 

  porcine peste 6 luni 10 
lei/buc 

  ovine,caprine pana la 6 luni 3 lei/buc 

  ovine,caprine peste  6 luni 6 lei/buc 

  bovine ,cabaline  pana la 6 luni 10 
lei/buc 

  bovine ,cabaline  peste  6 luni 20 
lei/buc 

 
8.  TAXE PENTRU UTILIZARE TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE   

Nr. 
crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  
lei 

1.  TAXA  UTILIZARE  TEMPORARA  A LOCURILOR PUBLICE 

  parcare –ora /vehicul  1 

  depozitarea materialelor pe spatiul public  1 leu/m2/zi 

  pentru executarea diferitelor lucrari 1 leu/m2/zi 

2. Taxa instalare banner pe stalpi  indiferent 

de forma de proprietate 

20 lei/m2(sau 

fractiune m2)/an 

3. Taxă de piaţă 30 

 
 
9. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE  

FISCALA ADEVERINTE, ALTE INSCRISURI PRIN CARE SE ATESTA UN 
FAPT SAU O SITUATIE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  
-lei- 

1. Taxa pentru eliberarea  certificatelor de atestare fiscala, 
adeverintelor si a oricaror altor înscrisuri prin care se atesta 

 un  fapt sau o situatie  

 PERSOANE FIZICE 

 -eliberare , la cerere in regim normal (48 ore) 5 



 - eliberarea în termen de max. 2 ore (în regim de 
urgenta )  

10 

 PERSOANE JURIDICE 

 -eliberare , la cerere in regim normal (48 ore) 25 

 - eliberarea în termen de max. 2 ore (în regim de 
urgenta ) 

50 

 
10.TAXE PRESTARI SERVICII POPULATIE (MOARĂ ) 

Nr. 
crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  
lei 

1. TAXĂ  MĂCINIŞ 0.1 lei/KG 

 
11. TAXE  FAX-XEROX 

Nr. 

crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  

lei 
1. TAXĂ MULTIPLICARE XEROX 

 Format A5 0,5 

lei/copie 
 Format A4 1 lei/copie 

 Format A3 2 lei/copie 

2. TAXA TRANSMITERE  DATE – fax .email etc. 

 Transmitere / Receptie  Fax  3 lei/pg 

 Transmitere  email  3 lei 

 
Scanare documente  3 lei/pg 

 
Taxa  corespondenta  3 lei 

 

 
12. TAXA REPREZENTAND CONTRAVALOAREA DREPTULUI DE 

FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI OCUPAT CU RETELE DE 
COMUNICATII ELECTRONICE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA TAXEI Taxa  
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 

- 

2. Cabluri direct instalate sub/pe/in cladiri de 

birouri/cladiri industriale/cladiri rezidentiale-
utilizare continua 

1.31 lei/ml 

3. Cutii instalate pe/in turn 35.57 lei/mp 

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

21.53 lei/mp 

5. Cutii instalate sub/pe/in cladiri de birouri cu 

utilizare continua 

70.32 lei/mp 

6. Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu 

utilizare discontinua 

65.44 lei/mp 



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

136.18 lei/mp 

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

0 

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

24.95 lei/mp 

10. Cutii instalate sub/pe/in cladiri rezidentiale 8.85 lei/mp 

11. Cutii instalate sub/pe/in cladiri rezidentiale cu 

utilizare continua 

51.29 lei/mp 

 

 
13. TAXA SALA DE SPORT 
 

Nr. 

crt 
DENUMIREA TAXEI Taxa  

lei 
 Taxele de utilizare a salii de sport cu nivel de practica sportiva 

competitionala local, teren de handbal si 150 de locuri pentru 
spectatori 

1.  in cazul activitatilor sportive pe 
echipe(fotbal, handbal, volei, baschet, tenis 

de camp, tenis cu piciorul, etc) 

50 lei/ora 

2.  in cazul activitatilor individuale sau pe 

perechi( tenis de masa, gimnastica de 
intretinere sau de recuperare) 

10 lei/ora 

3.  folosirea sistemului de iluminat 10 lei/ora 

 
 

 
 

 
 
 

 


