
ROMANI A 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTĂRÂREA Nr.53 

Privind: „Modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. Nr.101117.12.2020 referitoare la
Stabilirca impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021" 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară astăzi 29.04.2021, la care pmiicipă un număr de 15 consilieri din totalul 
de 15 din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.38/25.03.2021 doamna consilier Borchina Elena
Gabriela a fost aleasa presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.2454/20.04.2021 prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.2455/20.04.2021, 
întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, 
prin care se propune aprobarea modificării Anexei nr.4 la H.C.L. 
nr.101/17.12.2020 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 
pentru anul fiscal 2021, în sensul indreptarii erorii materiale strecurate Ia pct. 1, 
lit.f) din anexă, unde, in mod gresit, s-a mentionat in cazul taxei pentru eliberarea 
certificatului de urbanism in mediul urban , pentru suprafetele ce depasesc 1 OOO 
m.p., valoarea de 0,1 lei/m.p. fata de 0,01 lei/m.p. cum se afla mentionat in 
cuprinsul art.474 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.227/07.09.2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile s1 

completarile ulterioare; 
- Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala 111 administratia 

publica, republicata; 



- Legii m·.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), coroborat cu 
art. 196 alin.(l), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de 15 
voturi pentru" 

" ' 
Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.I. Se modifica pct.1, lit. f) din Anexa nr.4 a Hotararii Consiliului Local 
Brezoi nr.1O1117.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 
pentru anul fiscal 2021, in sensul ca se indreapta eroarea materiala strecurata, 
privitor la taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban, in 
cazul suprafetelor de teren mai mari de 1 OOO m.p., inscriindu-se in locul valorii 
gresite de 0,1 lei/m.p., valoarea corecta de 0,01 lei/m.p., care va avea urmatorul 
cuprms: 

"lit.f) peste I.OOO mp - TAXA O,OI lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 
I.OOO mp." 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Brezoi nr. I O 112020 
raman valabile. 

Art.III. Prezenta hotarare se publica prin afisare la sediul Primariei Brezoi si 

prin postare pe pagina web F~W'Y&IÎJnarjabrezoi.rn si se comunica Primarului 
orasului Brezoi si Institutiei Prefectului-Judetul Valcea. 

Brezoi, la 29 aprilie 2021 

Presedinte de sedinta 
Elena- rabriela Borchină 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t.Brezoi 

Nicolae San~~ 


