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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile, care se stabilesc, se actualizează sau se 

ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Breaza, județul Suceava  
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ���� Titlul IX – Impozite şi taxe locale 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1). (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota 
impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2020 

Procent modificare 
2020/2019 rata inflaţiei 

de 4,6%  

 0,12% 0,13 % 4,6% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                                                                 - lei/m² - 

 
Tipul clădirii 

VALORILE APLICATE ÎN ANUL 2019 VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 2020 Procent modificare 
2020/2019  

rata inflaţiei de 
 4,6%  

 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Fără instalații de apă, canalizare, electricitate 

 sau încălzire 
Fără instalații de apă, canalizare, 

electricitate sau încălzire 

A. Clădiri 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. 

 
771 

 
806 

 

4,6% 
 
 

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

 
257 

 
269 

4,6% 
 
 

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.   

 
225 

 
235 

 
4,6% 

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

 
97 

 
101 

 
4,6% 

 
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă incăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinta, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D.  

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă incăperi 
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât  cel de locuinta, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D. 
 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 

ANEXĂ 
la H.C.L. nr. 49 din 19 decembrie 2019 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2020 
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  COTELE APLICATE ÎN ANUL 2019 COTELE APLICABILE ÎN ANUL 2020 

Art. 458 alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra 
valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la 
primul termen de plată din anul de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în 
cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.  

0,2%  0,2 % 

Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.                                   

0,2% 0,2 % 

Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.                                    

1,5% 1,5 % 

Art. 462 alin. (2)   Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 
bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.                                 

10% 10 % 

 
La calcularea valorii impozabile a clădirii şi a impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se au în vedere: 

1. Valorile impozabile pe metru pătrat suprafaţă construită desfăşurată, pe tipuri de clădiri; 
2. Rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea 

Pentru comuna Breaza, localitate de rangul IV, coeficientul  de corecţie este: 
 

Zona în cadrul 
localității 

Rangul localității 

 
Zona A 

IV 
1,10 

 
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)   În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie 
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:                                                                                                                                                                                                    - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localității 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2019 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020 Procent modificare 
2020/2019 rata 

inflaţiei de 4,6%  
 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

      
      IV 

 
IV 

A                                            1176 1230 4,6% 
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Art. 465 alin. (4) Calculul impozitului/taxei pe teren  
  (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5) 
 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:                                                                                                                   - lei/ha -       

Nr. 
crt. 

                        Zona 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 
2019 

NIVELURILE APLICABILE  
ÎN ANUL 2020 

Procent modificare 
2020/2019 rata inflaţiei 

de 4,6%  
A A A 

1 Teren arabil 35 37 4,6% 
2 Păşune 27 28 4,6% 
3 Fâneaţă 27 28 4,6% 
4 Vie 58 61 4,6% 
5 Livadă 68 71 4,6% 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 35 37 4,6% 
7 Teren cu ape 19 20 4,6% 
8 Drumuri şi căi ferate x x x 
9 Teren neproductiv x x x 

 
Art. 465 alin. (7) Calculul impozitului/taxei pe teren 
 (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită 

cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6).                                                                                                                                                                                                                           - lei/ha - 

Categoria de folosință NIVELURILE  APLICATE ÎN 
ANUL 2019 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 

ANUL 2020 

Procent modificare 
2020/2019 rata inflaţiei 

de 4,6%  
1 Teren cu construcţii 40 42 4,6% 
2 Teren arabil 65 68 4,6% 
3 Păşune 35 37 4,6% 
4 Fâneaţă 35 37 4,6% 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 71 74 4,6% 

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x 4,6% 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 72 75 4,6% 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x 4,6% 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 21 22 4,6% 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie x x 4,6% 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7 4,6% 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 44 46 4,6% 
9 Drumuri şi căi ferate x x x 
10 Teren neproductiv x x x 

 
Coeficientul de corecţie a nivelului impozitului pe teren este de 1,10. 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
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Art. 470 alin. (2) Calculul Impozitului       
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din 
aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2019 NIVELURILE APLICABILE 
ÎN  

ANUL 2020 

Procent modificare 
2020/2019 rata 
inflaţiei 4,6% 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din 
aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 
 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3, inclusiv 

9 9 4,6% 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 
cm3 

11 12 4,6% 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 23 24 4,6% 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 93 97 4,6% 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 185 194 4,6% 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 373 390 4,6% 
7 Autobuze, autocare, microbuze 31 32 4,6% 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până 

la 12 tone, inclusiv 
39 

41 4,6% 

9 Tractoare înmatriculate 23 24 4,6% 
 

II. Vehicule înregistrate 
  

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2019 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN  

ANUL 2020 

Procent modificare 
2020/2019 rata 

inflaţiei de 4,6%  

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5                           5 4,6% 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 7 4,6% 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 65  lei/an 68 lei/an 4,6% 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 
Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport 
hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform 
hotărârii consiliului local. 

 
 

COTELE APLICATE ÎN ANUL 2019 COTA APLICABILA ÎN ANUL 2020 

50%  50% 
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Art. 470 alin. (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este 
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor 
 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  

 
NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2019 

 

 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 149 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 149 413 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 413 581 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 581 1315 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 581 1315 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 149 259 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 259 532 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 532 691 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 691 1066 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1066 1656 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1066 1656 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 1066 1656 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 691 701 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 701 1094 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1094 1737 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1737 2577 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1737 2577 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 1737 2577 
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Art. 470 alin. (6)  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

 
NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2019 

 

 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 67 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 67 154 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 154 360 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 360 465 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 465 840 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 840 1473 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 840 1473 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 144 336 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 336 552 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 552 811 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 811 979 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 979 1608 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1608 2231 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2231 3388 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2231 3388 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 2231 3388 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 1776 2472 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2472 3359 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 2472 3359 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1569 2179 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2179 3014 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 3014 4458 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 3014 4458 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A 

ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 
Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  APLICATE ÎN 
ANUL 2019 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL 2020 

Procent 
modificare 

2020/2019 rata 
inflaţiei de 4,6%  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 6 6 4,6% 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 7 7 4,6% 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 9 9 4,6% 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 11 12 4,6% 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 16 17 4,6% 
f) peste 1.000 m² 18 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 
19 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 
4,6% 

V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 892 1079 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1079 1613 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1613 2567 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 1613 2567 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICATE ÎN 
 ANUL 2019 

NIVELURILE APLICABILE 
 ÎN ANUL 2020 

Procent modificare 
2020/2019 rata inflaţiei 

de 4,6%  Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    11 12 4,6% 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 44 46 4,6% 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  67 70 4,6% 

d. Peste 5 tone 82 86 4,6% 

 
 
Art. 472 alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 
martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie 
de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a 
consiliului local.                                                                

 
COTA APLICATA ÎN ANUL 2019 

 
COTA APLICABILA ÎN ANUL 2020 

10% 10% 
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Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

19 
20 4,6% 

Art. 474 alin. (5) 
Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru clădire 
rezidenţială sau clădire anexă 

0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 

0,5 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 

4,6% 

Art. 474 alin. (6) 
Taxă pentru eliberarea atorizaţiei de construcţie pentru alte construcţii 
decât cele rezidenţiale sau clădire anexă 

1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţilor curente 

1 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţilor curente 

4,6% 

Art. 474 alin. (8) 
Taxă pentru prelungirea unei autorizaţii de construire 

este egală cu 30% din cuantumul 
taxei iniţiale 

este egală cu 30 % din cuantumul 
taxei iniţiale  

4,6% 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

10 
10 4,6% 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice 

10 10 4,6% 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

17 18 4,6% 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 

11 12 4,6% 

 
Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

26 27 4,6% 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

24 lei/buc – atestat de producător 
24 lei/buc – carnet de 
comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

25 lei/buc – atestat de producător 
25 lei/buc – carnet de 
comercializare a produselor din 
sectorul agricol 
 

4,6% 
 
 
 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv 

1.285 1344 4,6% 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

 

 

 

 

5136 
 

5372 
4,6% 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTA APLICATA ÎN ANUL 2019 COTA APLICABILA ÎN ANUL 2020 
3% 3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 
2019 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL 2020 

Procent modificare 
2020/2019 rata 

inflaţiei de 4,6%  - lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 41 43 4,6% 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 

30 31 4,6% 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE APLICATE ÎN ANUL 2019 COTELE APLICABILE ÎN ANUL 2020 

a) în cazul unui spectacol de teatru, 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 

2% 

 
2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 6% 6% 
  

 
 

CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE 

Se instituie următoarele taxe locale: 
 

                      NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020 
1. Taxă anuală pentru vehicule lente 60 lei/an 
2. Taxă anuală vehicule lente – cărute cu tractiune animală 20 lei/an 
3. Taxă S.V.S.U. 15 lei/gospodărie 
4. Taxă salubrizare închiriere Cămin Cultural Breaza 100 lei 
5. Taxă salubrizare persoane fizice – copii până la 10 ani şi persoanele peste 65 ani 2 lei/pers/lună 
6. Taxă salubrizare persoane fizice între 10 ani şi 65 de ani 4 lei/pers/lună 
7. Taxă salubrizare persoane juridice(*exclusiv I.I.-urile, I.F.-urile și P.F.A –urile al căror obiect 
de activitate este “Creșterea animalelor”); 

500 lei/an 

8. Taxă închiriere veselă de la Căminul Cultural Breaza 100 lei 
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CAPITOLUL  X– SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) ���� 

NIVELURILE APLICATE ÎN  
ANUL 2019 

NIVELURILE 
APLICABILE 

 ÎN ANUL 2020 

Procent 
modificare 

2020/2019 rata 
inflaţiei de 

4,6%  
- lei - - lei - 

� lit. a) se sancţionează cu amendă 90 94 4,6% 

� lit. b) se sancţionează cu amendă 358 374 4,6% 

(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. 

392 410 4,6% 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE  

9. Taxă închiriere Cămin Cultural Breaza, pentru organizarea de nunţi şi cununii religioase 1536 lei 
10. Taxă închiriere Cămin Cultural Breaza, pentru organizarea de botezuri şi tunsori religioase 319 lei 
11. Taxă închiriere Cămin Cultural Breaza, pentru organizarea ,, Mare Bal” 500 lei 
12. Taxă închiriere Cămin Cultural Breaza, pentru organizarea ,, Discotecă” 500 lei 
13. Taxă închiriere Cămin Cultural Breaza, pentru organizarea unor spectacole cu public de 
către terţe persoane fizice sau juridice 

250 lei 

14. Taxă închiriere Cămin Cultural Breaza, pentru parastasuri, adunări publice 200 lei 
15. Taxă divort 500 lei 
16. Taxă eliberare plăcuțe cu  numere de înregistare pentru mopede și vehicule lente 64 lei 
17. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 20 lei 
Notă:* Sunt scutiti de la plata taxei de salubrizare, I.I.-urile, I.F.-urile și P.F.A –urile al căror obiect de activitate este “Creșterea animalelor”; 
 
 

CAPITOLUL IX – ALTE DISPOZIŢII COMUNE 
 
 COTELE APLICATE ÎN ANUL 2019 COTELE APLICABILE ÎN ANUL 2020 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiţionale … nu pot fi mai mari de 50% faţă de 
nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 

5% 0 % 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională. 
NOTĂ: Cotele adiţionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) 200% 200 % 

Art. 489 alin. (5) 100% 100 % 
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(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. � � �  
� Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 417 436 4,6% 
� Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1433 1499 4,6% 
� 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 

1670 1747 4,6% 

 


