
ROMANIA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

HOT A R ARE A Nr. 29

Privitoare la: Modificarea anexei 4 la HCL nr.l00104.11.2015,
privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul
fiscal 2016"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara
astazi 31.03.2016, la care participa un nr. de/1 consilieri din totalul de 15 din
diti este constituit,

Vazand ca prin H.C.L. nr. 113/17.12.2015 domnul consilier local
Gherman Romulus a fost ales presedinte de sedinta,

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell
Robert-primaru1 orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate si raportul de specialitate nr.2019/24.03.2016 into emit de Serviciul
Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care se propune
modificarea anexei 4 la HCL nr.1 00104.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor
si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2016", in sensul conformarii
dispozitiiIor art.473 - 478 din Codul Fiscal.

In eonforrnitate eu prevederile Legii nr. 227/07.09.2015, privind Codul
Iiissal, et! ffi8ftif1eatilc sicompletatlle ultef10are SI cu cele ale art.61 din Legea
nr.24/2000, privind normele de tehnica Iegislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.(2) ,lit. b), alin.(4) lit c) si art. 45 din Legea
nr.215/200 1 privind administratia publica locala, republicata, modificata si
completata, cu un nr. /4 de voturi "pentru",

Adopta urmatoarea :

HOTARARE:

Art. I .Se modifica Anexa 4 la Hotararea Consiliului Local Brezoi nr.lOO
din 04 noiembrie, 2015, privind "StabiIirea impozitelor ~i taxelor locale valabile
pentru anul fiscal 2016", conform anexei care face parte integranta din prezentahotarare.



Art.2.Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari,

Art.3.Prezenta hotarare se va afisa la sediul Primariei Brezoi si pe pagina
de internet ••www.primariabrezoi.ro ••si se va comunica astfel :

-Institutiei Prefectului- Judetul Valcea;
-Primarului orasului Brezoi ;

Brezoi la 31.03.2016

Contrasemneaza pentru legalitate

Presedinte de sedinta Secretar "
sandu~~e~

Anexa la BeL nr. 29/31.03.2016

http://www.primariabrezoi.ro
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Anexa la ReL nr. 29/31.03.2016

Anexa nr. 4. la HeL 100/2015

LTAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI A AUTORlZATIILOR APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2016

Art. 473- Codfiscal

TAXAFELUL/ DENUMlREA TAXEI

= lei =

1. Taxa pentru eliberarea eertifieatului de urbanism in mediu1
urban;
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism:

a) pana la 150mp, inclusiv;
b) intre 151-250, inclusiv;
e) intre 251-500, inclusiv;
d) intre 501-750, inc1usiv;
e) intre 751-1000, inclusiv;
f) peste 1000mp;

6,00
7,00
9,00
12.00
14,00
14,00

Pentru zona rurala taxa este egala eu 50%
eorespunzator taxei stabilite la literele a)- f).
Pentru prelungirea unui eertifieat de urbanism taxa este
30% eorespunzatoare taxei stabilite la lit. aJ-_f)

+0,01 lei/mp
pentru fieca- re
mp ee depa-
seste 1000mp

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari; 8.00 Lei/mp
'1axa pentru euberarea unei autonzatn ae cosrrurre }JC;llUU v
cladire rezidentiala sau anexa este egala cu 0.5% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte

constructii este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor.
Taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire este de
30% din taxa pentru eliberarea

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de 13,00 lei pt.
raeorduri si bransamente la retelele publiee de apa, fieea -re
eanalizare, gaze,energie electric a, telefonie si televiziune prin raeord
cabIu;
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certifi catului de urbanism de\ TAXe} pentru avizarea catre .~~

comisia de urbanism 81 amenajarea teritoriului, de catre
pnman sau de structurile de specialitate din cadrul 15,00
consiliului judetean;
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura sradala 9,00
si adresa;
Taxa_Qentrueliberarea autorizatiei sanitare de functionare; 20.00
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte aseemnea planuri, detinute de 32,00
consililiile locale; lei I mp fractiune

--..

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator: 35
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol: 55
Taxa viza semestriala atestat de producator: 10
Taxa eliberare/viza anuala acord functionare 35,00

A 1 • I. ..l

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei
pentru desfasurarea de activitatii inregistrate in grupele
CAEN 561-Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de
servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si
distractive. La suprafata desfasurata a locatiei se cuprind
Sl suprafete1e dependintelor conexe desfasurarii
activitatii de baza cum ar fi depozit, magazie, spalator,
bucatarie si altele, dupa caz.

8leilmetru
patrat, dar nu mai
putin de 150 lei.

~-~ '-u'Vu 1:"' --~- , ~-

nu mai putin de 75 lei

II.TAXA PENTRU FOLOSlREA MIJLOACELOR DE RECLAMA
S1 PUBL1C1TATE -2016.

Art. 477 si 478 Codul Fiscal.

FELUL NIVELUL
TAXE1 TAXE1

Taxa pentru afisaj In scop de reclama si publicitate:
a) In cazul unui afisaj situat in locul unde persoana
autorizata deruleaza 0 activitate economica: 32lei/mp sau fractiune
b)1n cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de demp;
afisaj pentru reclama si publicitate: 23lei/mp sau fractiune de
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III. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.480-481 Codul Fiscal.

(1) Impozitul pespectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de irnpozit lu
SlIll1H incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

a) In cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu 0 piesa de teatru, bulet,
opcd\, opereta, concert filarrnonic sau alta manifestare rnuzicala, prezentarea
IlIIlIi Ii lrn la cincmatograf, un spectacol de eire sau orice competitie sportiva
Illtcl'I1l\ HUllintcmationula, cota de impozit este egala eu 2%;

h) in cuzul oricl\rci ultc munifcstari artistice dedit cele enumerate In lit. 0),
l:olu de impozit cstc cgllli'\ ell )I~) ,

SUIllII pril1lill1 dill Villl/,IlI"Cil bilerclor de intrare sau abonamentelor nu
l~lIpl'llIdo xurnclc pll\litl~ de Of'glll1il',lItOl'ul spcctacolului in scopuri caritabile,
contorm contrnctulul !'u.:I'I~lntrut ill vigoarc inaintea vanzarii biletelor de intrare
_UHIU "hUlU111lClilt 01 () 1',
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