
ROMÂNIA

JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI

HOT Ă R Â REA Nr. 05

Privitoare la: "Modificarea anexei 4 la HCL nr.100/04.l1.2015,
privind "Stabilirea impozitelor şi taxelor locale valabile pentru anul
fiscal 2016"

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară
astăzi 28.01.2016, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din
câţi este constituit,

Văzând că prin H.C.L. nr. 113/17.12.2015 domnul consilier local
Gherman Romulus a fost ales preşedinte de şedinţă,

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de domnul Schell
Robert-primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate şi raportul de specialitate nr.180/12.01.2016 întocmit de Serviciul
Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se propune
modificarea anexei 4la HCL nr.100/04.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor
şi taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2016", in sensul conformării
dispozitiilor artA 73 - 478 din Codul Fiscal.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/07.09.2015, privind Codul
Fiscal si cu cele ale art.61 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificat si
completata;

În temeiul art.36 alin. (2) ,lit. b), alin.(4) lit c) şi art. 45 din Legea
nr.2151200 1 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, cu un nr. 13 de voturi "pentru",

Adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE:

Art.l. Se modifica Anexa 4 la Hotararea Consiliului Local Brezoi nr.l 00
din 04 noiembrie, 2015, privind "Stabilirea impozitelor şi taxelor locale valabile



~
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pentru anul fiscal 2016", conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2.Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

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

-Instituţiei Prefectului- Judeţul Vâlcea;
-Primarului oraşului Brezoi ;

Brezoi la 28.01.2016

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR
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http://www.primariabrezoi.ro
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Anexa nr. 4. la HCL 100/2015

LTAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2016

Art.473- Codjiscal

FELUL/ DENUMIREA TAXEI

= lei =

TAXA

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

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

6,00
7,00
900,

12.00
14,00
14,00

Pentru zona rurala taxa este egala cu 50%
corespunzator taxei stabilite la literele a)- t).
Pentru prelungirea unui certificat de urbanism taxa este
30% corespunzatoare taxei stabilite la lit. a)-f)

+0,01 lei/mp
pentru fieca- re

mp ce depa-
seste 1000mp

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari;
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de costruire pentru o
cladire rezidentiala sau anexa este egala cu 0.5% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

8.00 Lei/mp

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.
racorduri SI bransamente la retelele publice de apa, fieca -re
canalizare, gaze,energie electrica, telefonie si televiziune prin racord
cablu;

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si 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 pentru eliberarea 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 / 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

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;

1.000 lei,
pentru o suprafata de

pana la 500 m.p.;
4.000 lei

pentru o suprafata
mai mare de 500

m.p.

II.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA
SI PUBLICITATE -2016.

Art. 477 si 478 Codul Fiscal.

FELUL NIVELUL
TAXEI TAXE!

Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate:
a) In cazul unui afisaj situat in locul unde persoana 32lei/mp sau fractiune

autorizata deruleaza o activitate economica: demp;
b)In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de 23lei/mp sau fractiune de

afisaj pentru reclama si publicitate: mp.

III. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.480-481 Codul Fiscal.

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:



a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea

. unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a),
cota de impozit este egală cu 5% .

Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau abonamentelor nu
cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile,
conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare
sau a abonamente lor.
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