
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 175/2012 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 2013 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/2013, prin care se 

propune modificarea şi completarea Hotărârii nr. 175/2012 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 2013 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, astfel cum au fost modificate de art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;   

- 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. 1.309/2012 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; 
- prevederile art. 6, alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparanţa decizională în adminis-traţia 

publică, 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.I.- Hotărârea nr. 175/2012 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 2013 în municipiul Buzău se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.- Articolul 1 se modifică şi va avea următorul curpins:  
"Art.1.- Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile în municipiul Buzău începând anul 2013 sunt prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 175/2012 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău." 

2.- Articolul 4 se modifică şi va avea următorul curpins:  
"Art.4.- Pentru anul fiscal 2013 nivelurile taxelor judiciare de timbru sunt cele stabilite prin Legea nr. 

146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar nivelurile taxelor 
extrajudiciare de timbru sunt cele stabilite prin Legea 117/1999, cu modificările ulterioare şi prevăzute la pct. II 
din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2012.  

Pentru eliberarea unor copii pe hârtie sau pe C.D. de către aparatul de specialitate al primarului a unor 
documente existente in arhivă se stabileşte o taxă extrajudiciară de timbru de 1 leu pentru fiecare pagină, la 
care se adaugă contravaloarea C.D.-ului în sumă de 5 lei. " 

3.- Articolul 7 se completează cu un nou aliniat, alin.(2), aliniat care va avea următorul curpins: 
"(2) Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până 

la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în urma aplicării prezentei hotărâri beneficiază de 
prevederile art. 255, alin. (2), 260, alin. (2) şi 265, alin. (2) din Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare". 

4.- Articolele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 şi 27 devin articolele 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 şi 26. 

5.- Articolul 16, alin.(2), devenit articolul 15, alin. (2)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei anuale constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei în cazul persoanelor juridice, respectiv de la 70 lei la 279 lei 
în cazul persoanelor fizice. 

6.- La litera H a articolului 18, devenit articolul 17, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b
1
), 

care va avea următorul cuprins: 
"b

1
) viza autorizaţiei de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere  500 lei " 

7.- Articolul 21, devenit articolul 20, se modifică şi va avea următorul cuprins: 



    

"Art.20.- Cuantumul amenzilor prevăzute de art. 294, alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute la cap. XIII – Sancţiuni - din anexa la 
Hotărârea nr. 1.309/2012. " 

8.- Articolul 22, devenit articolul 21, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art.21.- In afara scutirilor prevăzute în mod expres în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013 Consiliul Local al 
Municipiului Buzău acordă facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice, în condiţiile şi procedura de acordare, 
prevăzute în anexa nr. 3." 

9.- Articolul 23, devenit articolul 22, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art.23.- In măsura în care prezenta hotărâre nu dispune sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii 
Guvernului nr. 1.039/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013." 

Art.II.- Hotărârea nr. 175/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică în mod 
corespunzător prezentei hotărâri. 

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor 
de specialitate,  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
 

Buzău, 31 ianuarie 2013 
Nr.  13 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi pentru,  9 voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie 


