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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii nr. 154 din 24 noiembrie 2014 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 

2015 în municipiul Buzău 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

21/CLM/2015, prin care se propune  modificarea Hotărârii nr. 154 din 24 noiembrie 2014 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău;  

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum 

şi avizul Comisiei patrimoniu şi activităţi economico - financiare a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 

- prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile 

aplicabile începând cu anul 2013;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

In temeiul art.36, alin (2), lit.b) şi alin.(4), lit.c), art.45, alin.(2), lit. c), art.49 alin. (1) 

şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

  
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

         Art.1.- Hotărârea nr. 154/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău, 

se modifică în mod corespunzător, după cum urmează: 

(1).- Capitolul IV-Impozitul pe mijloacele de transport, art. 263 alin.(6)-Remorci 

semiremorci sau rulote, rubrica *, ultimul rând din tabel, se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 



         “ * Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule 

articulate sau trenuri rutiere potrivit art. 263 alin. 5 Cod fiscal)”. 

Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică instituţiei Prefectului judeţului Buzău în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile 

prevăzute de lege prin grija secretarului municipiului Buzău.   

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor 

şi compartimentelor de specialitate, societăţilor comerciale "Compania de Apă" S.A., 

"Prestcom Serv" S.A., " Trans-Bus" S.A., " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. şi „Urbis–Serv” 

S.R.L. Buzău, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

                                     PREŞEDINTELE  SEDINŢEI, 

     consilier Alexandru Dunel 

   

 

                                           

 

 

 

 

                                                                                           CONTRASEMNEZA:  

                                                                                                SECRETARUL 

                   MUNICIPIULUI BUZAU, 

                                                                                    Ştefan Nedelcu 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 26 februarie 2015 

Nr. 32 

 

 

 

 

 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 26 februarie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1), lit. 
c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 16 voturi pentru, 6 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 


