
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Având în vedere expunerea de motive nr.15305/26.10.2009, formulată de dl. Nicolae Ferastraeru, Primarul 
orasului Breaza;

Luand act de :
- raportul de specialitate nr.16706/20.11.2009 intocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu Financiar- Contabil;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat comert si servicii 
din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.16707/20.11.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În temeiul  prevederilor  art.  36 alin.  (4) lit.  “c”,  raportat  la alin.  (2) lit.  “b”  şi  art.115 alin.  (1)  lit.  “b” 

coroborat  cu  art.  45,  alin.  (2)  lit.  “c”   din  Legea  215/2001  privind  administratia  publica  locala,  republicata, 
modificata si completata ;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1.  Se aproba pentru anul 2010 nivelul impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora in 
conformitate cu Anexa I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Pentru plata cu anticipatie,  pana la 31 martie 2010, a impozitului  pe cladiri,  teren si mijloace de 
transport, datorat pe  intregul an de catre contribuabili – persoane fizice si juridice,  se acorda o bonificatie de 10%.

Art.3. Prezenta intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2010, data  cu care se revoca HCL nr.39/2008 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009.



Art.4.  Prezenta va fi adusa la cunostinta publica si comunicata pentru aducere la indeplinire Serviciului 
Financiar- Contabil si Biroului UATPM.

Preşedinte de Şedinta                                                                        Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                                    Secretar oras,
Ciprian Chitoi     Elena Moldoveanu
                                                                                                           
Breaza, 26 noiembrie 2009
Nr.123



                                                 Anexa I la HCL nr.
T A B L O U L

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Impozitul  pe  cladiri  se  calculeaza  prin  aplicarea  cotei  de  impozitare  de  0,1% la  valoarea  impozabila  a 
cladirii. Valoarea impozabila a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, 
exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare exprimata in lei/mp din tabelul urmator 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI
VALORILE  IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art.251 alin.(3) 

Tipul cladirii 

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010

Valoarea impozabilă
- lei/m²/an -

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative)

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire
0 1 2

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806 478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic

219 137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137 123

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic

82 54



E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la 
subsol, demisol si/ sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile 
de cladiri prevazute la lit.A - D

75 % din suma care s-ar 
aplica cladirii

75 % din suma care 
s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate  la 
subsol, la demisol si/ sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, 
in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A- D

50 % din suma care s-ar 
aplica cladirii

50 % din suma care 
s-ar aplica cladirii

*)  Începând cu data  de 1 ianuarie  2007,  pentru clădirile  proprietate  publică  sau privată  a  statului  ori  a  unităţilor  administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, 
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii 
similare impozitului pe clădiri.

IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE IMPOZITUL PE CLADIRE PENTRU ANUL 2010
- cota de impozitare este de 0,25 – 1,50 % pentru cladirile care au facut cel putin o reevaluare in ultimii trei ani 

anteriori celui fiscal;
- cota de impozitare este de 5% - 10 % pentru cladirile care nu au nici o reevaluare in ultimii trei ani anteriori 

celui fiscal

CAP. III IMPOZITUL SI TAXA* PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.258 alin.(2)

Zona in cadrul localitatii NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010

Nivelurile impozitului/taxei                         lei/ha
Rangul III

0 1
A 5.640
B 3.832
C 1.821
D 1.060



IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art.258 alin.(4) din Codul fiscal

Categoria de folosinta

NIVELURILE  APLICABILE
  ÎN ANUL FISCAL 2010     

                                                                                                                               lei/ha/an
zona

Zona A Zona B Zona C Zona D
Teren arabil 24 18 16 13

Păşune 18 16 13 11
Fâneaţă 18 16 13 11

Vie 40 30 24 16
Livadă 46 40 30 24

Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră

24 18 16 13

Teren cu ape 13 11 7 x
Drumuri şi căi ferate x x x x

Neproductiv x x x x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.(6) din Codul Fiscal

Nr. 
crt

Categoria de folosinta                                            Niveluri 2010                                      lei/ha/an
Zona in cadrul localitatii

A B C D
1 Teren cu construcţii 27 24 22 19
2 Arabil 43 41 39 36
3 Păşune 24 22 19 17



4 Fâneaţă 24 22 19 17
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 48 46 43 41

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 

crt.6.1
48 46 43 41

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
14 12 10 7

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu 
rol de protecţie

X X X X

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole

5 4 2 1

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 27 24 22
9 Drumuri şi căi ferate X X X X
10 Teren neproductiv x x x X

CAP. IV TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/ IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 sintagma “impozitul pe mijloacele de transport” inlocuieste sintagma “taxa asupra mijloacelor de 
transport”

Art. 263 (2)din Codul fiscal

Tipuri de autovehicule

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010

Suma, în lei/an, pentru fiecare grupă de 200 cm³ 
sau fracţiune din aceasta

0 1
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 

la 1600 cm3, inclusiv
8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 36



4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 145

6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 

inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă
30

8. Tractoare înmatriculate 18
In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50%  din impozitul pentru motocicletele, motoretele si scuterele 
respective

Art. 263 (4) din Codul fiscal – se majoreaza prin hotarare de guvern
B Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone *)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010

Impozitul, in lei,
pentru vrhicule angajate exclusiv 
in operatiunile de transport intern

Impozitul, in lei,
pentru vrhicule angajate exclusiv 
in operatiunile de transport intern 

si international
Vehicule cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie

I. Vehicule cu două axe x x x
1. Masa  peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 102 0 127
2. Masa  peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 102 282 127 352
3. Masa  peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 282 396 352 495
4. Masa  peste 15 tone 396 897 495 1.121
II. Vehicule cu trei axe x x x x
1. Masa  peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 102 177 127 221
2. Masa  peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 177 364 221 454
3. Masa  peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 364 472 454 589



4. Masa  peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 472 727 589 908
5. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 727 1.129 908 1.412
6. Masa  peste 25 tone 727 1.129 908 1.412
III. Vehicule cu patru axe x X x x
1. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 472 478 589 598
2. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 478 747 598 933
3. Masa  peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 747 1.185 933 1.481
4. Masa  peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197
5. Masa  peste 31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197

*) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/ euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza.Conform art.10 
alin ( 1 ) din Directiva 1999/ CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de apicare a taxelor la vehicule grele de marfa pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 
octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

Art. 263. alin. (5) din Codul fiscal  - se majoreaza prin hotarare de guvern
C . Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă

cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone *)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010
Impozitul in lei

pentru vrhicule angajate exclusiv 
in operatiunile de transport intern

Impozitul, in lei,
pentru vrhicule angajate exclusiv 
in operatiunile de transport intern 

si international
Vehicule cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie



I. Vehicule cu 2+1 axe x x x x
1. Masa  peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
2. Masa  peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
3. Masa  peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 46 0 58
4. Masa  peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 46 105 58 131
5. Masa  peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 105 246 131 307
6. Masa  peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 246 318 307 397
7. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 318 573 397 716
8. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 573 1.005 716 1.256

II. Vehicule cu 2+2 axe x x x x
1. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 99 230 123 287
2. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 230 377 287 471
3. Masa  peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 377 553 471 692
4. Masa  peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 553 668 692 835
5. Masa  peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 668 1.097 835 1.371
6. Masa  peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902
7. Masa  peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
8. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888

III. Vehicule cu 2+3 axe x x x x
1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.211 1.686 1.514 2.107
2. Masa  peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.686 2.291 2.107 2.863

IV. Vehicule cu 3+2 axe x x x x
1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.070 1.486 1.338 1.857
2. Masa  peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.486 2.055 1.857 2.569
3. Masa  peste 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 2.055 3.040 2.569 3.800

V. Vehicule cu 3+3 x x x x
1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 609 737 761 921
2. Masa  peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 737 1.100 921 1.375
3. Masa  peste 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 1.100 1.751 1.375 2.189

*) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/ euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza.Conform art.10 
alin ( 1 ) din Directiva 1999/ CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de apicare a taxelor la vehicule grele de marfa pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 
octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.



Art. 263 alin. (6) din Codul fiscal
D- Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010
Impozitul in lei/an

a. Până la 1 tonă, inclusiv   8                                                                  
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29                                                                
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45                                                                 
d. Peste 5 tone 55                                                                 
Art.263 alin.(7)                                                             
 Mijlocul de transport pe apă
1.  Luntre,  bărci  fără  motor,  folosite  pentru  pescuit  şi  uz 
personal

18                                                               

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48                                                               
3. Bărci cu motor 181                                                         
4. Nave de sport şi agrement *) Intre 0 si 964                                             
5. Scutere de apă 181                                                             
6. Remorchere şi împingătoare: X                                                               

a) până la 500 CP inclusiv 482                                                              
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 783                                                             
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.205                                                       
d) peste 4.000 CP 1.928                                                       

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 157                                                          
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X                                                                   

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 157                                                             
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 

3.000 tone, inclusiv
241                                                             

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 422                                                            



CAP. V  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 

Art.267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban NIVELURILE 
APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2010 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei

a) Până la 150 m², inclusiv 5
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 6
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 8
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 10
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 12
f) Peste 1.000 m² 12 + 0,01 lei/ m²,   pentru 

fiecare m²,  ce depaseste 
1000 m²

Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări             7 lei pentru 
fiecare m2 afectat

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii  de  expunere,  situate  pe  căile  şi  în  spaţiile  publice,  precum  şi  pentru 
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7 lei pentru
fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente 
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,  telefonie şi 
televiziune prin cablu

11 lei pentru
 fiecare racord

Taxa   pentru    avizarea    certificatului   de urbanism de către comisia de urbanism 
şi amenajarea teritoriului,  de către primari sau de structurile de specialitate  din 
cadrul consiliului judeţean

13 lei 

Art.267 alin.(13) Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă            8 lei
Taxa autorizatie desfiintare 0,1% din valoarea de 

impozitare
Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizatii  pentru  desfasurarea  unei  activitati 
economice in mediul urban

69 lei

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare 17 lei
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 28 lei pentru fiecare



asemenea planuri, deţinute de consiliile locale mp sau fractiune de mp

Taxa pentru eliberarea certificatului de    producător 69 lei
Taxa locala pentru eliberarea acorduri/  autorizatii  de functionare anuale, pentru 
agenti economici, conform OG nr. 99/ 2002 

66 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică

1732 lei

CAP. VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (2) 
din Codul fiscal

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2010 
- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică        

28

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate

20

c) taxa reclama si publicitate- executata sub diverse forme de reclame prin 
contracte economice

1% - 3 % din valoarea 
contractului- exclusiv TVA

CAP. VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 275 alin. (2) din Codul 
fiscal

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010  

- lei/m2 /LUNA -
a) în cazul videotecilor 2
b) în cazul discotecilor 2

CAP. VIII. TAXA HOTELIERA
Cota de impunere este de 0,5 %- 5% /luna/persoana, aplicata la tarifele de cazare, numai pentru prima noapte de sedere intr-o unitate 

de cazare, indiferent de perioada de cazare.

Cota se aplica atat de catre persoanele fizice cat si de persoanele juridice care detin unitati de cazare (hoteluri, pensiuni, case de 
odihna).



CAP. X . ALTE TAXE LOCALE

Nr. 
crt.

DENUMIRE TAXA NIVELURI APLICABILE        Propuneri
 PENTRU 2009                                 2010

1. Taxa eliberare duplicate acte 26 lei/exemplarul                         28 lei/ ex
2. Taxa xerocopiere simpla diferite documente 0,22 lei/fila A4                             0,5 lei/ fila A4
3. Taxa pentru eliberare copii xerox dupa acte existente la dosare ale 

Primariei, din arhiva Primariei- altele decat cele aprobate in baza Legii 
nr.544/2001 

7.7 lei                                            8 lei

4. Taxa contravaloare copie xerox a documentelor din arhiva 1,32 lei                                           2  lei
5. Taxa pentru eliberare copii xerox solicitate in baza  Legii nr.544/2001 1,50 lei/fata a unei file A4             2 lei
6. Taxa casatorie 7,7 lei                                             8 lei
7. Taxa timbru 2,64 lei                                           3 lei
8. Taxa eliberare certificat fiscal catre persoane fizice 5,94 lei                                            7  lei
9. Taxa eliberare certificat fiscal catre persoane juridice 5,94 lei                                            7 lei
10. Taxa eliberare certificat fiscal catre persoane juridice, in regim de 

urgenta
22 lei                                              23 lei

11. Taxa eliberare certificat fiscal catre persoane fizice, in regim de urgenta 13,20 lei                                         14 lei
12. Taxa zilnica pentru detinere sau utilizarea echipamentelor destinate in 

scopul obtinerii de venit
18,15 lei                                         19 lei

13. Taxa anuala pentru vehicule lente conform art.283 alin. (3) din Legea 
nr.571/2003

47,30 lei                                         50 lei

14. Taxa utilizare statii 41,80 lei/autoturisme(folosite        44 lei
in scop de taximetrie)/ luna

15. Taxa aviz amplasament 66 lei                                              70 lei
16. Taxa certificate urbanism eliberate in scopul alipirii sau dezmembrarii 

unor imobile, constituirii unei servituti de trecere cu privire la un imobil, 
acordarii unui credit bancar, solicitarea unei informari in vederea 
construirii – in regim de urgenta

100 lei                                            106 lei

17. Taxa eliberare adeverinte de biroul urbanism – in regim de urgenta 10 lei                                               11 lei
18. Taxa eliberare extrase din planul parcelar – in regim de urgenta 60 lei                                               64 lei
19. Taxa pentru vizarea proceselor verbale de vecinatate – in regim normal 30 lei                                               32 lei



20. Taxa pentru vizarea proceselor verbale de vecinatate – in regim de 
urgenta

60 lei                                                 64 lei

21. Taxa pentru eliberare copii xerox dupa acte existente la dosare ale 
Primariei, din arhiva Primariei- altele decat cele aprobate in baza Legii 
nr.544/2001 – in regim de urgenta

30 lei                                                  32 lei

Taxa pentru folosirea locurilor publice- art. 283 (1) din HG nr. 44/2004

Denumire taxa Niveluri aplicabile pentru 2009                      Propuneri 
   lei/mp/zi                                                              2010

a) Taxa pentru vanzarea de produse si prestari servicii
Zona A 1,65                                                                       1,75 lei
Zona B 1,43                                                                       1,50 lei
Zona C 1,10                                                                       1,20 lei
Zona D 0,77                                                                        0,85 lei
b)Taxa pentru depozitarea de produse, materiale sau 
parcare, respectiv gararea mijloacelor de transport 
Zona A 1,10                                                                        1,20 lei
Zona B 0,77                                                                         0,85 lei
Zona C 0,66                                                                         0,70 lei
Zona D 0,55                                                                         0,60 lei
c) Taxa pentru vanzare presa si carte                  
Zona A 0,44                                                                         0,50 lei
Zona B 0,44                                                                         0,50 lei
Zona C 0,44                                                                         0,50 lei
Zona D 0,44                                                                         0,50 lei
d) terenurie afectate organizarii de santier
Zona A 0,55                                                                         0,60 lei
Zona B 0,44                                                                         0,50 lei
Zona C 0,33                                                                         0,35 lei
Zona D 0,33                                                                         0,35 lei
e) Taxa pentru desfasurarea activitatii de productie



Zona A 0,36                                                                          0,40 lei
Zona B 0,36                                                                          0,40 lei
Zona C 0,36                                                                          0,40 lei
Zona D 0,36                                                                          0,40 lei

A.Chirii pentru terenuri din domeniul privat al orasului Breaza

Terenuri ocupate de garaje construite de persoane fizice Tarif-lei/mp/luna / 2009                       Propuneri 2010
Zona A 1,76                                                             1,90 lei
Zona B 1,65                                                             1,75 lei
Zona C 1,43                                                             1,55 lei
Zona D 1,10                                                             1,20 lei

Terenuri curte x
Zona A 0,44                                                             0,50 lei
Zona B 0,33                                                             0,35 lei
Zona C 0,22                                                             0,25 lei
Zona D 0,16                                                             0,20 lei

Terenuri  in scop agricol X
Zona A 0,33                                                              0,35 lei
Zona B 0,20                                                              0,23 lei
Zona C 0,20                                                              0,23 lei
Zona D 0,20                                                              0,23 lei

Terenuri alta destinatie X
Zona A 2,86                                                              3,05 lei
Zona B 2,42                                                              2,55 lei
Zona C 2,09                                                              2,20 lei
Zona D 1,38                                                              1,45 lei



B.Chirii pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta-lei/mp/luna

Nr.crt. Specificul activitatii 
desfasurate

A
2009            2010

B
2009              2010

C
2009              2010

D
2009               2010

1 Comert 23                 24,40 16,50              17,50 13,75             14,60 10,45             11,10
2 Prestari servicii 7,15                7,60 7,15                  7,60 7,15                 7,60 7,15                 7,60
3 Productie 7,15                7,60 7,15                  7,60 7,15                 7,60 7,15                 7,60
4 Depozitare marfuri 7,15                7,60 8,25                  8,75 6,05                 6,40 4,95                 5,25
5 Desfacere presa-carte 7,15                7,60 7,15                  7,60 7,15                 7,60 7,15                 7,60

                                   C. Chirii pentru spatiile folosite ca sediu de partid: 0,23 lei/mp/luna/ 2009
                                                                                           0,25 lei/mp/luna/ 2010

CAPITOLUL XII
SANCTIUNI

 Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
Art. 294 alin (3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60  lei la 240 lei, iar cele de la 

lit.b)-d) cu amendă de la 240  lei la 600 lei.

Art. 294 alin (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 280  lei la 1.360  lei.



LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin (6) (6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se 
majoreaza cu 300 %, respectiv:
- contraventia prevazuta la alin (2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la 
lit.b) – d), cu amenda de la 960 lei la 2.400 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 1.100  lei la 5.450  lei.

Presedinte de sedinta,                                                                                                       Contrasemneaza,
Consilier,                                                                                                                         Secretar,

                                                                                                                                            Elena Moldoveanu

                                  Intocmit : Sichim Elena, sef serviciu financiar – contabil



Anexa privind taxele serviciului de Transport Public Local Breaza

 Nr.crt
         
         Denumire taxa

                
                     Propuneri 2010

     1. Taxa eliberare licenta traseu 
( valabila 6 ani)

               
                   100 lei/ licenta

      2. Taxa  vizare anuala licenta 
traseu

                  
                    50 lei/ licenta

      3.   Taxa pentru eliberarea 
copiiilor conforme ( caiet 
sarcini al licentei de traseu)

                   
                    50 lei/ licenta

      4.   Taxa pentru eliberarea 
autorizatiei de transport in 
regim de taxi
 ( valabila 5 ani)

                  
                  100 lei/ autorizatie

      5.  Taxa vizare anuala autorizatie
               taxi

                   
                    50 lei /autorizatie

      6.  Taxa pentru eliberarea copiei 
conforme a autorizatiei in 
regim de taxi 

                    
                    50 lei /autorizatie 
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