ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
pentru modificarea H.C.L. nr. 91/27.11.2017 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale
pentru anul 2018
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau .
Având in vedere :
 Expunerea de motive a Primarului com. Breaza – dl. Adrian Druga
inregistrata la nr. 1145/27.02.2018;
 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 1249/05.03.2018;
 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 Legii nr. 170/2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol;
 Prevederile art. 56 si art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind Administratia publica
locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

HOTARASTE:
Art. 1. Se modifica punctul 2 din anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 91/27.11.2017
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale
pentru anul 2018, astfel cum reiese din anexa nr. 2, care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator
prevederile H.C.L. nr. 91/27.11.2017.
Art. 3. Secretarul U.A.T. comuna Breaza va aduce la cunostinta celor
interesati prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CROITORU MARIA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
NR.26
BREAZA 29.03.2018
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data
de 29.03.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 8 voturi pentru, - voturi
impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 8 consilieri prezenti la
sedinta.

Anexa 1
la H.C.L. nr. 26/29.03.2018

ALTE TAXE LOCALE
2. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE URBANISM
Nr.
crt

DENUMIREA TAXEI

2.

Taxa de urgenta pentru
eliberare certificat de urbanism
– maxim 5 zile
Taxa de urgenta pentru
eliberarea autorizatiei de
construire/desfiintare – maxim
5 zile
Taxa acord eliberare carte
funciara

Taxa
-lei-

Persoane
Persoane
fizice
juridice
1.
Taxa pentru obtinerea formularelor tipizate prevazute de
Ordinul nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a
procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor
prevazute de Legea nr. 50/1991, republicata
2
4
 Formular tipizat pentru
certificate de urbanism
4
8
 Formular tipizat pentru
autorizatia de
construire/desfiintare
15
30
 Eliberarea planului de incadrare
in zona de dimensiuni A4

3.

4.
5.

Taxa aviz drumuri comunale

100

150

100

150

50

100

5

9

