
CALENDARUL OBLIGATIILOR DATORATE  BUGETULUI LOCAL  AL MUNICIPIULUI  BUZAU 

 

    * Hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele  şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal curent în municipiul Buzău, 

este afisata pe www.primariabuzau.ro  pagina CONSILIUL LOCAL/ arhiva de hotărâri  (anul precedent).     
     Conform Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare: 

-art. 294, alin.(3): In cazul persoanelor fizice, contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696  lei. 

-art. 294, alin.(4): Încălcarea de catre persoanele fizice a 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 325 lei la 1.578 lei. 

-art. 294, alin.(6):In cazul persoanelor juridice, contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei. 

        Încălcarea de catre persoanele juridice a 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 1.300 lei la 6.312 lei. 

Nr 

Crt 

DENUMIRE TAXA/ 

IMPOZIT 

TERMENE PENTRU DEPUNERE DECLARATII 

IMPUNERE/SCADERE 

TERMENE DE 

PLATA 

CONTRAVENTIA 

 

 

1. 

Cladire/ Teren/ 

Mijloace de 

transport 

 

In termen de 30 zile de la data dobandirii, instrainarii sau  intervenirii oricaror modificari de natura sa 

conduca la modificarea impozitului se va depune o declaratie la care se vor anexa documente 

doveditoare. 

 

 

Rata I – pana la  31 

martie, inclusiv 

Rata II – pana la 30 

septembrie, inclusiv 

1.Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; 

2.Nedepunerea declaratiilor fiscale; 

3.Nerespectarea prevederilor referitoare la 

instrainarea, inregistrarea/radierea  bunurilor mobile 

sau imobile, precum si la comunicarea actelor  

translative ale dreptului de propietate. 

 

2. 

 

Vehicule lente Vehiculele lente sunt mijloacele de transport pentru care nu exista obligatia inmatricularii. 

Se declara in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii. 

Taxa pentru vehicule lente este stabilita in suma fixă prin  Hotărârea Consiliului Local *. 

Rata I – pana la  31 

martie, inclusiv 

Rata II – pana la 30 

septembrie, inclusiv 

 

1.Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale  

2.Nedepunerea declaratiilor fiscale 

 

3. 
Impozitul pe 

spectacole 

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate 

distractiva  datoreaza impozitul pe spectacole. 

Cota de impozitare este  în cuantum de 5%, fiind stabilită prin  Hotărârea Consiliului Local *. 

In cazul videotecilor si discotecilor,  persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a 

depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la 

data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective. 

 

- lunar pana la data de 

15, inclusiv, a lunii 

urmatoare celei in 

care a avut loc 

spectacolul 

 

1.Depunerea peste termen a declaratiilor de 

impunere ; 

2.Nedepunerea declaratiilor de impunere; 

3.Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 

inregistrarea,vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa 

caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 

spectacole.  

 

4. 
Taxa hoteliera Unitatile de cazare care isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului sau sezonier au obligatia sa 

depuna lunar o declaratie, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. 

Cota taxei hoteliere este in cuantum de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pe fiecare zi. 

- lunar, pana la data de 

10 inclusiv, a lunii 

urmatoare celei in 

care s-a colectat taxa  

1.Depunerea peste termen a declaratiilor de 

impunere ; 

2.Nedepunerea declaratiilor de impunere ; 

3.Neevidentierea in mod distinct a taxei hoteliere in 

evidentele contabile. 

 

5. 
Taxa pentru afisaj 

in scop de reclama 

si publicitate  

 

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-

un loc public datoreaza plata taxei anuale catre bugetul local.  

Contribuabilii care datoreaza aceasta taxa au obligatia sa depuna in  termen de 30 de zile de la inceputul 

anului sau de la amplasarea corpului de reclama si publicitate, declaratia anuala pentru impozitare. 

Rata I – pana la  31 

martie, inclusiv 

Rata II – pana la 30 

septembrie, inclusiv 

  

1.Nedepunerea declaratiilor de impunere pana la data 

de 31 ianuarie  anul in curs se sanctioneaza cu 

amenda contraventionala. 

 

6. 
Taxa pentru 

servicii de  reclama  

si publicitate  

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract 

sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata acestei taxei prevazute la art. 

270, L  571/2003, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare 

in masa scrise si audiovizuale. 

Cota de impozitare  pentru servicii de  reclama  si publicitate este in cuantum de 3%. 

- lunar, pana la data de 

10 a lunii urmatoare 

celei in care a intrat in 

vigoare contractul de 

prestari servicii  

1.Nedepunerea sumelor incasate reprezentand taxe 

pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, 

avand elementele constitutive ale obligatiilor 

bugetare locale calculate si retinute la sursa. 

7. Taxa  pentru 

eliberarea/vizarea 

autorizatiei pentru  

activitatea de 

alimentatie publica 

Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit clasificarii CAEN in clasa 5610 –restaurante si 

5630 –baruri datoreaza taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei pentru activitatea de alimentatie 

publica si trebuie sa depuna declaratia pana la data de 31ianuarie a.c. 

Taxa este stabilita prin  Hotărârea Consiliului Local*. 

Declaratia (formularul) se poate descarca de pe site-ul www.primariabuzau.ro- informatii utile. 

-anticipat eliberarii 

autorizatiei  

-pentru viza anuala : 

31 martie 

 

1.Nedepunerea declaratiei da dreptul organului fiscal 

de a stabili, din oficiu, taxa privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica in suma de 3600 lei.   

http://www.primariabuzau.ro/
http://www.primariabuzau.ro/

