
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea unor masuri de combatere a evaziunii fiscale in domeniul 

executarii constructiilor pe raza orasului Breaza

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.64124/26.07.2010  formulata  de 
dl.Mihalache Catalin, consilier local;

Tinand seama  de :
- raportul de specialitate nr.10545/29.07.2010 intocmit de reprezentantul Biroului 

UATPM din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 

public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.10546/29.07.2010 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile:
- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, modificata si completata;
- Cap.VI Alte dispozitii, art.75: Operatiuni privind asigurarea cerintelor de 

calitate in constructii si art.76: Operatiuni privind obligatiile investitorilor/beneficiarilor 
fata de autoritati din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin 
Ordinul nr.839/2009.

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 

45,  alin.(1),  din  Legea  215/2001  privind  administratia  publica  locala,  republicata, 
modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art. 1. In  vederea  combaterii  evaziunii  fiscale  in  domeniul  executarii 
constructiilor pe raza orasului Breaza, se aproba urmatoarele masuri :

1. Odata cu anuntarea inceperii lucrarilor de construire 
investitorul/beneficiarul  va  comunica  in  scris  Primarului  orasului  Breaza  (emitentul 
autorizatiei de construire) identitatea executantului lucrarilor (persoana juridica cu profil 
de  activitate  in  constructii).  Nerespectarea  prezentei  constituie  contraventie  si  se 
sanctioneaza cu amenda in cuantum de 1.000 lei.

2. In cel mult 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructii, odata cu 
efectuarea  receptiei  la  terminarea lucrarilor,  solicitantul  (investitorul/beneficiarul)  are 
obligatia de a regulariza taxele si cotele legale. In acest scop, investitorul/beneficiarul 
are obligatia  de a declara valoarea finala  (rezultata)  a lucrarilor  si  va prezenta  toate 
documentele  doveditoare  necesare,  inclusiv  cele  din care  rezulta  valoarea  manoperei 
achitate pe baza de deviz/situatie de lucrari, insotite de facturi si chitante justificative. 
Contravaloarea manoperei nu poate fi mai mica de 25% din totalul investitiei finale. In 



cazul in care nu se face dovada costurilor privind manopera sau daca acestea sunt mai 
mici de 25%, va fi sesizata Administratia Finantelor Publice Breaza, pentru verificarea 
fiscala a executantului (persoana juridica cu profil de activitate in constructii), precum si 
Inspectoratul  de  Stat  in  Constructii,  considerand  ca  investitorul/beneficiarul  nu  a 
asigurat cerintele de calitate in constructii.

3. In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul 
constructiilor  se  constituie  o  comisie  cu  activitate  permanenta  formata  din  5  (cinci) 
persoane  compusa  din:  primar/viceprimar,  un  consilier,  seful  Politiei 
Comunitare/inlocuitorul  acestuia,  un  functionar  din  cadrul  Biroului  UATPM  si  un 
functionar din cadrul Biroului Impozite si Taxe locale. Atributiile acestei comisii vor fi 
elaborate in termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art.2.Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata   de  catre  Servicului  Administratie 
Publica Locala: Instituţiei Prefectului Prahova si Biroului UATPM din cadrul Primariei 
orasului Breaza.

Preşedinte de Şedinta                                                                   Contrasemnează:
Consilier local,                                                                                   Secretar oras,
Enache Ion                                 Moldoveanu Elena 
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