ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
528/CLM/02.11.2017, prin care se propune stabilirea, la nivelul municipiului
Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018;
- raportul comun al Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa
Persoanelor, Direcţiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, şi al Direcţiei
Servicii Publice nr. 29.616/02.11.2017;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică;
- prevederile art. 138, alin. (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 20 și 28 din Legea - cadru a descentralizării
nr. 195/2006;
- prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin.
(1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 101/26.06.2015 privind
aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul Municipiului Buzău;

- prevederile Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 235/2009;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 246/2009, modificată prin
Hotărârea nr. 89/2015 privind stabilirea zonelor la nivelul Municipiului Buzău.
În temeiul art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 45,
alin. (2), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Se stabilesc la nivelul Municipiului Buzău, impozitele, taxele locale,
precum şi taxele speciale pentru anul fiscal 2018, potrivit anexelor nr. 1 – 11,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489, alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește la 10% și se aplică la
impozitul/taxa rezultată prin aplicarea cotelor/nivelurilor prevăzute în anexele nr.
1– 6 la prezenta hotărâre.
Art.3.- Sumele datorate bugetului local, reprezentând impozite și taxe, se
stabilesc la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani
sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50
de bani sau mai mari, cu respectarea următoarelor reguli de rotunjire:
(1) rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă, respectiv creanţă
principală sau creanţă accesorie;
(2) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale;
(3) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;
(4) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după
majorarea acestora stabilită conform art. 2 din prezenta hotărâre;
(5) în cazul bonificaţiei prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre la
art. 4, alin. (1) și alin. (2), se aplică regulile de la pct. (1)-(4), cu excepţia cazului
în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit
la persoane fizice și 5% din impozit la persoane juridice, caz în care rotunjirea
bonificaţiei se face prin diminuare.
Art.4.- Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător
cu prevederile imperative ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau cu orice
modificări şi completări aduse acesteia, precum şi cu Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5.- Hotărârea intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2018, dată la
care îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 259/2016 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 2017 în municipiul Buzău, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe
Publice Locale, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Servicii Publice,

Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Direcţiei pentru Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Direcţiei Juridice, Direcţiei Poliţie Locală, precum şi Regiei Autonome
Municipale "RAM" Buzău, societăţilor comerciale "Compania de Apă" S.A.,
"Prestcom Serv" S.A., "Trans - Bus" S.A., "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A., "Urbis
– Serv" S.R.L. Buzău şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu
personalitate juridică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. (1) - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului
municipiului Buzău, Instituţiei Prefectului-Judeţului Buzău, şi se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum
și pe pagina de internet a municipiului Buzău http://primariabuzau.ro/.
(2) - Prezenta hotărâre se publică de către Direcţia Finanţe Publice
Locale la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin. (2) și
(3), art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 18 decembrie 2017
Nr. 376

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de
18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 abţineri şi 5
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2018
Art.1.- Impozitul/taxa pe clădiri pentru anul fiscal 2018, se calculează după cum
urmează:
a) pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08%
asupra valorii impozabile a clădirii;
b) pentru clădirile nerezindeţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii
impozabile a clădirii;
c) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
d) pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra
valorii impozabile a clădirii;
e) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra
valorii impozabile a clădirii;
f) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
g) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actuzalizat valoarea impozabilă a
clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului 2018, pentru clădirile aflate în proprietate sau
deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 5% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art.2.- (1) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată
la clădiri, în cazul persoanelor fizice, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele
de transport, aplicabile în anul fiscal 2018, sunt prevăzute în anexele nr. 2 – 6.
Art.3.- (1) Impozitul pe clădiri stabilit potrivit prezentei hotărâri se majorează în
cazul clădirilor neîngrijite, situate în intravilan, astfel:
-cu 300%, pentru cladirile cu stare tehnică satisfăcătoare;
-cu 500%, pentru cladirile cu stare tehnică nesatisfăcătoare.
(2) Impozitul pe teren stabilit potrivit prezentei hotărâri se majorează în cazul
terenurilor neîngrijite, situate în intravilan, astfel:
-cu 300%, pentru punctajul procentual egal cu 50%;
-cu 500%, pentru punctajul procentual egal cu 100%.
(3) Impozitul pe terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, stabilit potrivit
prezentei hotărâri, se majorează cu 500%, începând cu al treilea an.
Art.4.- Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite
prevăzute la art.3 se stabilesc prin Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de
majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului
Buzău, care se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Art.5.- Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa art. (3) se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii
stradale/respectiv elementelor de identificare în cazul terenurilor agricole și va avea
caracter individual.
Art.6.- În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
Art.7.- Zonarea pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren este cea
prevăzută în Hotărârea nr. 246/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău,
modificată prin Hotărârea nr. 89/2015.
Art.8.- (1) Pentru plata cu anticipaţie de către persoanele fizice a impozitului pe
clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o
bonificaţie de 10%, dacă plata impozitului datorat pentru întregul an se efectuează
până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal 2018.
(2) Pentru plata cu anticipaţie de către persoanele juridice a impozitului pe
clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o
bonificaţie de 5%, dacă plata impozitului datorat pentru întregul an se efectuează până
la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal 2018.
Art.9.- Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la
suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum
urmează:
a) cota de 2%, pentru spectacolul 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;
b) cota de 5%, în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la
lit. a).
c) pentru determinarea impozitului datorat, suma stabilită conform pct. a sau pct.
b se majorează cu 10%, conform prevederilor art. 2, alin. (1) din prezenta hotărâre.
Art.10.- (1) Taxe pentru serviciile de reclamă şi publicitate realizate în baza unui
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu o altă persoană, cu excepţia
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă, scrise
şi audiovizuale, se calculează prin aplicarea unei cote de 3% la valoarea serviciilor de
reclamă şi publicitate.
(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu sumele stabilite astfel:
a) în cazul unui afiş situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 32 lei;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj şi
publicitate, suma este de 23 lei.
(3) taxele stabilite conform alin. (1) și alin. (2) se majorează cu 10%, conform
prevederilor art. 2, alin. (1) din prezenta hotărâre.
(4) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Direcţia Finanţe Publice Locale, în
termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.
Art.11.- Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a altor avize şi autorizaţii sunt cele prevăzute în anexa nr. 7.
Art.12.- Taxele pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
sunt prevăzute în anexa nr. 8.
Art.13.-Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice sunt prevăzute în
anexa nr. 9.
Art.14.- Alte taxe locale datorate de contribuabili persoane fizice şi juridice sunt
prevăzute în anexa nr. 10.

Art.15.- Facilităţile fiscale acordate de Consiliul Local al Municipiului Buzău
pentru anul fiscal 2018 sunt prevăzute în anexa nr. 11.
Art.16.- Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului
Buzău fără perfectarea acordurilor de folosinţă temporară şi lipsa de folosinţă a acestor
terenuri, persoanele fizice sau juridice în cauză vor fi sancţionate contravenţional
conform Hotărârii nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel cum a
fost modificată şi completată, şi vor fi obligate, prin procesul-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei întocmit de agentii constatatori numiți prin dispoziție de
primarul municipiului Buzău, la plata unei despăgubiri către bugetul local în sumă de 3
lei/m.p./zi.
Art.17.- Pentru anul fiscal 2018 nivelul taxelor judiciare de timbru sunt cele
stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.18.- Conform prevederilor art. 266, alin. (6) din Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, creanţele fiscale restante aflate în sold la data de
31 decembrie 2017, mai mici de 20 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului
creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 2
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă
construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art .457 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:
Nivelurile pentru anul fiscal 2018

Tipul clădirii

0
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
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
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
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
E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cea
de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

Valoarea impozabilă
-lei/m.p. Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare, electrice
apă, canalizare,
şi încălzire (condiţii
electrice şi
cumulative)
încălzire
1
2

1.000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care 75% din suma care
s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 3
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Art .465 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii
(CC):
Nivelurile impozitului/taxei pentru anul
fiscal 2018
Zona în cadrul localităţii

-lei/haMunicipiul Buzău, localitate de rangul II

A

7.931

B

5.532

C

3.502

D

1.851

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 4
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Art .465 alin (4) și alin (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat
în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii:
Zona
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria
de folosinţă

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

Nivelurile pentru anul fiscal 2018
-lei/haZona A

Zona B

Zona C

Zona D

28
21
21
46
53
28

21
19
19
35
46
21

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

Pentru determinarea Impozitului/taxei pe teren, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai
sus se aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului Buzău ca
localitate urbană de rangul II, respectiv coeficientului de 4,00.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor
din prezenta anexă numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri
şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 5
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Art .465 alin (7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

Impozit
-lei/ha-

0

1

2

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu
rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

31
50
28
28
55
0
56
0

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

16
0
6
34
0
0

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică
coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului Buzău ca localitate urbană
de rangul II, diferenţiat pe zone, respectiv coeficientul 2,40 pentru zona A,
coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru zona C, coeficientul 2,10
pentru zona D.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 6
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Impozitul pe mijloacele de transport
(Art .470 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)
A. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:

Nr.
crt.

1

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8
9

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de
peste la 1600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm 3 şi 2000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm 3 şi 2600 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.000 cm 3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate

1.
1.1.
1.2.
2.

II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

2
3
4
5
6
7

Lei/200 cm3 sau
fracţiune din
aceasta

8
9
18
72
144
290
24
30
18

lei/ 200 cm³
4
6
150 lei/an

B. pentru remorci, semiremorci sau rulote:

Nr.
crt.
1
2
3
4
Nr.
crt.
1

Masa totală maximă autorizată
Până la 1 tonă, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone
C. Pentru mijloacele de transport pe apă:
Mijloace de transport pe apă
Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

Impozitul
-lei9
34
52
64
Impozitul
–lei21

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
Bărci cu motor
Nave de sport şi agrement
Scutere de apă
Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
d) peste 4.000 CP
Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000
tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

2
3
4
5
6

7
8

56
210
462
210
x
559
909
1.398
2.237
182
x
182
280
490

D. Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau
mai mare de 12 tone

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

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

mai mică de 13 tone
mai mică de 14 tone
mai mică de 15 tone
mai mică de 18 tone

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

mai mică de 17 tone
mai mică de 19 tone
mai mică de 21 tone
mai mică de 23 tone
mai mică de 25 tone
mai mică de 26 tone

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

mai mică de 25 tone
mai mică de 27 tone
mai mică de 29 tone
mai mică de 31 tone
mai mică de 32 tone

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar
Masa de cel puţin 13 tone, dar
Masa de cel puţin 14 tone, dar
Masa de cel puţin 15 tone, dar
Masa de cel puţin 18 tone
3 axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar
Masa de cel puţin 17 tone, dar
Masa de cel puţin 19 tone, dar
Masa de cel puţin 21 tone, dar
Masa de cel puţin 23 tone, dar
Masa de cel puţin 25 tone, dar
Masa de cel puţin 26 tone
4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar
Masa de cel puţin 25 tone, dar
Masa de cel puţin 27 tone, dar
Masa de cel puţin 29 tone, dar
Masa de cel puţin 31 tone, dar
Masa de cel puţin 32 tone

E. Pentru 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:

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

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

mai mică de 14 tone
mai mică de 16 tone
mai mică de 18 tone
mai mică de 20 tone
mai mică de 22 tone
mai mică de 23 tone
mai mică de 25 tone
mai mică de 28 tone

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

mai mică de 25 tone
mai mică de 26 tone
mai mică de 28 tone
mai mică de 29 tone
mai mică de 31 tone
mai mică de 33 tone
mai mică de 36 tone
mai mică de 38 tone

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone

1698
2363
2363

2363
3211
3211

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone
mai mică de 44 tone

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone
mai mică de 44 tone

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4

2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar
Masa de cel puţin 14 tone, dar
Masa de cel puţin 16 tone, dar
Masa de cel puţin 18 tone, dar
Masa de cel puţin 20 tone, dar
Masa de cel puţin 22 tone, dar
Masa de cel puţin 23 tone, dar
Masa de cel puţin 25 tone, dar
Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar
Masa de cel puţin 25 tone, dar
Masa de cel puţin 26 tone, dar
Masa de cel puţin 28 tone, dar
Masa de cel puţin 29 tone, dar
Masa de cel puţin 31 tone, dar
Masa de cel puţin 33 tone, dar
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone, dar
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone, dar
Masa de cel puţin 40 tone, dar
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone, dar
Masa de cel puţin 40 tone, dar
Masa de cel puţin 44 tone

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 7
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

TAXE
pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor
de construire şi a altor avize şi autorizaţii*
(Art .474 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)

1.- Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism este egală cu
suma stabilită conform tabelului următor:
Nr.
crt.
a)
b)
c)
d)
e)

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism
până la 150 m2, inclusiv
între 151 şi 250 m2, inclusiv
între 251 şi 500 m2, inclusiv
între 501 şi 750 m2, inclusiv
între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

f)

peste 1.000 m2

-lei7
8
10
13
15
15 + 0,01 lei pentru fiecare
m2 care depăşeşte 1.000 m2

2.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30%
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către primar este de 17 lei.
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire
rezidenţială sau clădire anexă este egală este cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii
decât cele menţionate la pct.4 din prezenta anexă este egală cu 1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
6. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30%
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
7. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de desfiinţare, totală sau parţială,
a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necesare
lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi
alte excavări, datorată de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare,
se stabilește la 16,5 lei/mp, pentru fiecare metru pătrat de teren ce va fi efectiv
afectat la suprafaţa solului de foraje şi excavări.
9. În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi
prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de

foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost
emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să
reflecte suprafaţa efectiv afectată.
10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în
altă autorizaţie de construire, este egală cu 3 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.
11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie.
12. 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 este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.
13. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie, televiziune prin cablu şi internet este de 15 lei, pentru fiecare
racord.
14. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
este de 10 lei.

___________________________
*taxele includ majorarea de 10% stabilită la art.2, alin(1) din prezenta hotărâre

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 8
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Taxele pentru eliberarea autorizațiilor
pentru desfășurarea unor activități*
(Art .475 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)

Art.1.- (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este
de 22 lei.
(2) Pentru eliberarea atestatului de producător taxa este de 88 lei,
iar taxa pentru viza semestrială a atestatului este de 66 lei. Pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol taxa este de 13 lei.
Art.2.- (1) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativ – teritorială a
municipiului Buzău, datorată de persoanele a căror activitate se încadrează
potrivit Clasificării din economia naţională – CAEN, actualizate potrivit Ordinului
nr. 337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statsitică, în grupele: 561 –
Restaurate, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte
activităţi recreative şi distractive, se stabilește în mod diferenţiat, în funcţie de
suprafaţa ocupată, astfel:

Suprafaţa aferentă activităţii respective
(structura de vânzare)
1) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa de până la 10 mp
inclusiv
2) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 10 mp
şi până la 50 mp inclusiv
3) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 50 mp
şi până la 100 mp inclusiv
4) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 100
mp şi până la 200 mp inclusiv
5) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 200
mp şi până la 300 mp inclusiv
6) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 300
mp şi până la 400 mp inclusiv
7) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 400
mp şi până la 500 mp inclusiv
8) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 500
mp şi până la 600 mp inclusiv
9) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 600
mp şi până la 700 mp inclusiv
10) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 700
mp şi până la 800 mp inclusiv
11) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 800
mp şi până la 900 mp inclusiv
12) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 900
mp şi până la 1.000 mp inclusiv
13) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa peste 1.000 mp

Taxa pentru
eliberarea/viza privind
desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică
-lei275

550
1.100
1.650
2.750
3.300
3.850
4.400
4.950
5.500
6.600
7.700
8.800

(2) Taxele menţionate alin (1) nu se aplică persoanelor care desfăşoară
astfel de activităţi cu ocazia unor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale
organizate de municipalitate.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de
alimenaţie publică se achită integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării
acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
(4) Pentru unităţile nou înfiinţate, cererea pentru eliberarea autorizaţiilor
privind desfăşurarea activităţii de alimenaţie publică, însoţită de documentaţia
necesară, se depune la Primăria municipiului Buzău, până la finele lunii în care
s-a înfiinţat unitatea de alimentaţie publică, iar majorările de întârziere se
datorează începând cu data de întâi a lunii următoare înfiinţării unităţii.
(5) În situaţia începerii activităţii ulterior datei înfiinţării la Oficiul Registrului
Comerţului, aceasta poate fi dovedită cu un document legal valabil (financiar,
contabil, etc.), iar majorările de întârziere se calculează începând cu data de
întâi a lunii următoare începerii activităţii.
(6) Dacă se constată că unitatea de alimentaţie publică a funcţionat
anterior înfiinţării la Oficiul Registrului Comerţului, majorările de întârziere se vor
calcula începând cu data de întâi a lunii în care s-a dovedit funcţionarea.
(7) În cazul unităţilor cu activitatea sezonieră, cererea pentru eliberarea
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, însoţită de
documentaţia necesară, se depune la Primăria municipiului Buzău până la finele
lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se datorează
începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii. Autorizaţia de
alimentaţie publică pentru unităţile cu activitate sezonieră se eliberează doar
pentru anul în curs. Suprafaţa pentru care se taxează emiterea/vizarea
autorizaţiei de alimentaţie publică nu include şi suprafaţa ocupată de terasa
sezonieră din faţa propriei unităţi.
(8) Cererea pentru viza anuală, însoţită de documentaţia necesară, se
depune la Primăria municipiului Buzău până la data de 31 martie 2018 inclusiv,
dată după care se percep majorări de întârziere.
(9) Taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost
suspendată sau anulată, după caz.
(10) Taxa pentru viza anuală nu se percepe, în cazul autorizaţiilor privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, pentru care s-a solicitat, până la
data de 31 ianuarie 2018, suspendarea autorizaţiei pe întregul an calendaristic
sau anularea acesteia. În situaţia în care se solicită anularea autorizaţiei ulterior
datei de 31 ianuarie 2018, nu se percepe taxa de viză dacă solicitantul prezintă
documente doveditoare din care să rezulte că activitatea unităţii respective a
încetat anterior datei de 31 ianuarie 2018.
(11) Orice menţiune în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică se va efectua la solicitarea scrisă a titularului autorizaţiei,
care are obligaţia de a declara la Primăria municipiului Buzău atât modificările
care au survenit, cât şi încetarea activităţiii unităţii respective, în termen de
maxim 15 zile calendaristice de la apariţia acestora.

(12) Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, la cererea titularului, precum şi pentru
eliberarea la cerere a unui duplicat în locul autorizaţiei pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate, taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru eliberarea
sau vizarea pe anul în curs a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică. In cazul solicitării modificării suprafeţei structurii de vânzare
până la data de 31 ianuarie 2018, taxa de viză este corespunzătoare noii
suprafeţe a structurii. În situaţia în care solicitarea pentru modificarea suprafeţei
structurii de vânzare se înregistrează la Primăria Municipiului Buzău ulterior datei
de 31 ianuarie 2018, taxa de viză datorată va fi la nivelul corespunzător taxei
pentru suprafaţa structurii de vânzare înscrisă în autorizaţie la data de 31
ianuarie 2018 .
(13) Funcţionarea fără autorizaţia eliberată de Primarul municipiului Buzău
sau fără viză anuală a acesteia, a oricărui exerciţiu comercial a cărui activitate se
desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,
actualizate potrivit Ordinului nr. 337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică, în grupele 561 – Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, constituie contravenţie şi
se sancţionează cu suspendarea activităţii până la autorizare sau vizarea anuală
şi amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(14) Documentaţia necesară eliberării autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimenaţie publică se va stabili ulterior prin dispoziţia primarului
municipiului Buzău.
____________________
* taxele includ majorarea de 10% stabilită la art.2, alin(1) din prezenta hotărâre

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 9
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE
SAU PRIVATE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUZĂU
(Art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)

Persoanele fizice si/sau juridice care ocupă temporar sub orice formă,
terenuri proprietate publică sau privată a municipiului, datorează în anul fiscal
2018, în funcţie de suprafaţa terenului ocupat, următoarele taxe:
a) construcţii provizorii pentru vânzarea de mărfuri,
prestarea de servicii sau confecţionarea de produse diverse,
utilaje frigorifice, automate băuturi (cafea, apă, ceai);
2,20 lei/zi/m.p.
b) construcţii provizorii cu destinaţie comercială situate
pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare la stradă;
1,80 lei/zi/m.p.
c) construcţiile provizorii cu destinaţie comercială situate
pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare în incintă;
1,15 lei/zi/m.p.
d) 1. construcţii provizorii pentru vânzarea ziarelor,
revistelor, cărţilor, publicaţiilor şi florilor;
1,10 leu/zi/m.p.
2. vânzarea altor produse în construcţiile
provizorii pentru vânzarea ziarelor, revistelor, cărţilor,
publicaţiilor şi florilor;
2,20 lei/zi/m.p.
e)1. terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie
publică în perioada 01 aprilie – 31 octombrie ;
0,95 lei/zi/m.p.
2. terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie
publică în perioada 01 noiembrie – 31 martie ;
0,55 lei/zi/m.p.
f) terase provizorii în extensia construcţiilor provizorii
în perioada prevăzută la lit. e), pct.1 ;
2,20 lei/zi/m.p.
g) panouri şi corpuri de publicitate şi reclamă
amplasate provizoriu; suprafaţa minimă supusă taxării va fi
suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale,
la care se adaugă un metru, fără utilizarea
spaţiilor verzi;
5,00 lei/zi/m.p.
h) 1. alei de acces la spaţii comerciale sau sedii de
firmă, fără utilizarea spaţiilor verzi;
1,10 leu/zi/m.p.
2. alei (cale) de acces la balconul construit
aferent locuinţei, fără utilizarea spaţiilor verzi;
0,20 lei/zi/m.p.
3. balcoane la parter de bloc;
- persoane fizice
82,50 lei/ m.p./an
- persoane juridice
110,00 lei/ m.p./an
i) pentru depozitarea provizorie a materialelor diverse
(nisip, pietriş, lemne de foc, etc.) în faţa imobilului (cu excepţia
organizărilor de şantier sau punctele de lucru );

- persoane fizice
2,20 lei/zi/m.p.
- persoane juridice
5,50 lei/zi/m.p.
j)construcţii provizorii pentru promovarea
produselor sau serviciilor;
3,30 lei/zi/m.p.
k) utilizarea domeniului public pentru prestări
servicii în perioada sărbătorilor legale (foto, video, etc.).
8,80 lei/zi
l) utilizarea domeniului public în vederea distribuirii
de materiale publicitare datorată de persoane juridice;
27,50 lei/zi
m) utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de
afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Buzău;
5,50 lei/m.p./zi
n) rampe acces la blocurile de locuinţe pentru persoane
cu dizabilităţi locomotorii;
0,01 lei/zi/m.p.
o) comercializarea din tricicluri sau alte agregate în
mişcare a produselor alimentare (înghetată, etc.)
5,50 lei/agregat/zi.
p) amplasare staţii inteligente colectare
deşeuri reciclabile
0,05 lei/m.p./zi
Taxele pentru utilizarea locurilor publice pe perioada desfăşurării Zilelor de
1 şi 8 martie 2018, Zilelor municipiului Buzău, Târgului de vară Drăgaica,
Orăşelului Copiilor, sărbătorilor de Anul Nou, alte manifestări, se vor stabili
ulterior de către consiliul local.
Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării
unor lucrări nu se aplică pentru lucrările publice executate de către regia
autonomă şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
Pentru serviciile prestate, consiliile de administraţie ale regiei şi societăţilor
comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău stabilesc
niveluri proprii ale tarifelor şi preţurilor.
Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute mai sus la lit. a), d – n)
se fac venit la bugetul local şi se plătesc la Direcţia Finanţe Publice Locale.
Taxele prevăzute la lit. b) şi c) se încasează şi utilizează în regim
extrabugetar de către unităţile de învăţământ din municipiul Buzău, conform
bugetelor de venituri şi cheltuieli legal aprobate, inclusiv pentru unităţile de
învăţământ fără personalitate juridică arondate, cu obligaţia de a vira către
bugetul local o cotă-parte de 50% din veniturile realizate, conform Hotărârii nr.
10/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Plata de către contribuabili a taxelor pentru utilizarea locurilor publice sau
private se face anticipat, în situaţia în care perioada de utilizare a locurilor
publice este mai mică de o lună şi lunar, în cazul în care perioada de utilizare a
locurilor publice este mai mare de o lună.
Taxele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii nu îi
exonerează pe contribuabili de plata impozitului pe clădiri stabilit în condiţiile
prevăzute de prezenta hotărâre și nici de plata taxei pe teren stabilită în
conformitate cu art. 463, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 10
la Hotărârea. nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

ALTE TAXE LOCALE
(Art .486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)

Art.1.- (1) Taxa pentru realizarea de copii de pe documente, eliberate în
condiţiile legii, se stabileşte la valoarea de 1 leu/pagină.
(2) În cazul în care solicitarea de informaţii potrivit Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare implică şi realizarea de copii a unor documente pe CD,
taxa datorată de solicitant este de 11 lei, reprezentând contravaloarea CD – ului
şi a operaţiunilor de înregistrare.
(3) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local:
a) la scara 1:500
11 lei;
b) la scara 1:1000
17 lei;
c) la scara 1:2000
22 lei;
d) mai mare de 1:2000
32 lei.
(4) Taxa pentru realizarea de copii de pe documente se plăteşte
anticipat eliberării acestora.
Art.2.- Alte taxe locale
A.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 3/1994, cu modificările
ulterioare :
a) taxa pentru ocuparea terenurilor proprietate
publică sau privată a municipiului cu garaje
(construcţii provizorii);
b) taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru
agricultură
c) taxa pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice
a terenurilor din intravilan, în vederea atribuirii
acestora în proprietate conform prevederilor art. 36
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare.

12,33 lei/m.p./an
1,95 lei/m.p./an

28,00 lei

B.- Taxa stabilită conform art. 8 din Metodologia executării lucrărilor
tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi, aprobată
prin Hotărârea nr. 51/1995, cu modificările ulterioare:
a). taxa unică pentru eliberarea agrementului
b). taxa pentru viza anuală a agrementului
c). taxă pentru modificarea sau completarea
agrementului

273,00 lei
163,00 lei
86,00 lei

C.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 25/1996 pentru limitarea
accesului cu autovehicule în parcul Crîng, cu modificările ulterioare:
a). pentru accesul cu autovehicule proprietatea
persoanelor juridice
b). pentru accesul cu autovehiculele în vederea
aprovizionării unităţilor de alimentaţie publică
existente în parcul Crîng
c). pentru eliberarea permisului de liberă trecere

10,50 lei/acces
273,00 lei/lună
42,00 lei/lună

Taxele prevăzute la pct. C din prezentul articol se încasează de Societatea
Comercială "Urbis – Serv " S.R.L. Buzău, din veniturile lunare realizate un
procent de 50% se face venit la bugetul local.
D.- Taxa stabilită prin Hotărârea nr. 65/1996 pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea organizărilor de şantier sau punctelor
de lucru, cu modificările ulterioare:
2,60 lei/m.p./zi
Pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor
lucrări de construcţii, prin depăşirea termenului de realizare a lucrărilor prevăzut
în Avizul pentru începerea lucrărilor eliberat de către Direcţia Tehnică din cadrul
Primăriei municipiului Buzău, taxa este de 10 lei/m.p./zi.
Taxa pentru depăşirea termenului de realizare a lucrărilor se încasează de
către Direcţia Finanțe Publice Locale.
Pentru unităţile sub autoritatea consiliului local taxa respectivă nu se
aplică, acestea având însă obligaţia să obţină Avizul pentru începerea lucrărilor.
E.- Hotărârea nr.99/2002 privind stabilirea cuantumului taxei pentru
revendicarea sau adopţia câinilor fără stăpân, modificată prin Hotărârea nr.
81/2005, cu modificările ulterioare:
a). taxa pentru revendicarea sau adopţia unui mascul
b). taxa pentru revendicarea sau adopţia unei femele

70,00 lei
97,00 lei

F.- Taxa de reabilitare termică conform HCL 156/25.08.2016 privind
instituirea taxei de reabilitare termică și stabilirea mecanismului de
recuperare la bugetul local a contribuției beneficiarilor finali ai lucrarilor de
reabilitare termică, a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului
Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul
de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1
Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale.
Taxa se instituie numai pentru beneficiarii direcți ai proiectelor finanțate din
fonduri UE, pe un termen de 5 ani de la momentul finalizării lucrărilor, conform
mecanismului de recuperare și a contractului de mandat semnat între UAT

Municipiul Buzău și Asociațiile de Proprietari, până la recuperarea sumelor
datorate de proprietari.
G. - Hotărârea nr. 174/2005 privind stabilirea taxei speciale pentru
parcarea autoturismelor în parcările publice din municipiul Buzău, cu
modificările ulterioare :
2,00 lei
H.- Hotărârea nr. 97/2005 privind înregistrarea şi radierea vehiculelor
pentru care nu există obligaţia înmatriculării :
77,00 lei
I.- Art.3 din Hotărârea nr. 172/2016 privind stabilirea unor limite de
circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice
din municipiul Buzău:
a) pentru autovehiculele cu o masă totală maximă
autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12,0 tone

55 lei/zi
275 lei/lună
2.475 lei/an

b) pentru autovehiculele cu o masă totală maximă
autorizată cuprinsă între 12,1 tone şi 16,0 tone
c) pentru autovehicule cu o masă totală maximă
autorizată cuprinsă între 16,1 tone şi 40 tone, precum şi
pentru autovehiculele care transportă mărfuri şi produse
periculoase
d) pentru autovehiculele cu gabarit depăşit, precum şi pentru
autovehiculele care transportă mărfuri şi produse periculoase
cu o masă totală maximă autorizată peste 40 tone

88 lei/zi
440 lei/lună
3.960 lei/an
110 lei/zi
550 lei/lună
4.950 lei/an
165 lei/zi
880 lei/lună
7.920 lei/an

J.- Art. 51 din Hotărârea nr. 72/2008 privind reglementarea activităţilor
de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum şi de
dispecerat taxi în municipiul Buzău:
a) eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi
752,00 lei
b) eliberarea autorizaţiei de transport în regim de închiriere
441,00 lei
c) eliberarea autorizaţiei de dispecerat
441,00 lei
d) eliberarea autorizaţiei de taxi şi copii conforme
441,00 lei
e) eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor de transport,
autorizaţii taxi, a copiilor conforme şi a autorizaţiei de
dispecerat
150,00 lei
f) folosirea locurilor de parcare stabilite pentru taximetrie
129,00 lei/autoturism/an
g) taxa pentru viză autorizaţie de transport în regim de taxi
550 lei

K.- Hotărârea nr. 8/2011 pentru stabilirea la nivelul municipiului Buzău
a taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei, prin divorţ, pe cale
administrativă:
660,00 lei.
L.- Hotărârea nr. 171/2016 privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule pe străzile Lt. Godeanu şi Independenţei ( între
strada Pompiliu Ştefu şi imobilul cu nr.26)din municipiul Buzău:
a) primele 60 minute
3 lei
b) pentru 2 ore sau fracţiune de oră
6 lei
c) pentru 3 ore sau fracţiune de oră
17 lei
d) pentru mai mult de 3 ore se adaugă 10 lei pentru fiecare oră sau
fracţiune de oră în plus
M. Taxa specială pentru refuzul de sterilizare a câinilor prevăzută de
Regulamentul privind controlul reproducerii câinilor, aprobat prin
Hotărârea nr. 11/2013
110 lei/câine
N.- Hotărârea nr. 74/2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate pe traseele secundare din municipiul
Buzău
a). taxa pentru eliberarea licenţei de traseu
pentru curse regulate, regulate speciale sau
suspendate
b) taxa pentru înlocuirea licenţei de de traseu
pentru curse regulate sau regulate speciale ocazionată
de schimbarea denumirii operatorului de transport ori
a adresei sediului profesional al acestuia
c) taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei de traseu

330,00 lei

330,00 lei
101,00 lei

O.- Hotărârea nr. 232/2016 pentru instituirea taxei speciale de
salubrizare, datorată de către utilizatori, în cazul prestaţiilor de care
aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii
serviciului de salubrizare
Taxa specială de salubrizare, datorată de către utilizatori în cazul
prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu
operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Buzău, taxă care se stabileşte
după cum urmează:
a) persoane fizice
17 lei/lună/persoană
b) persoane juridice
165 lei/lună/m.c.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

A N E X A Nr. 11
la Hotărârea nr. 376 din 18 decembrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

FACILITĂŢI FISCALE
care se acordă în anul fiscal 2018

I.- Conform prevederilor art. 456, alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă
scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru
următoarele clădiri:
1.- Scutirea impozitului/taxei pe clădiri
a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) clădirile afectate de cutremur peste 50%, începând cu 1 ianuarie a
anului în care s-a produs cutremurul;
d) clădirea folosintă ca domiciliu, la care proprietarii au executat pe
cheltuială proprie lucrări de întreţinere pentru creşterea performanţei energetice,
în condiţiile prevăzute de Hotărârea nr. 37/2012 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
e) clădirea folosită ca domiciliu, unde au fost executate lucrări în condiţiile
Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor fizice fără venituri, ori ale căror venituri totale constau în
exclusivitate în indemnizaţii de şomaj sau ajutor social;
g) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ.
2.- Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri:
a) clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, dacă proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale, altele decât cele

prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b) şi art. 4, alin. (1) din Legea
nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
d) clădirea folosită ca domiciliu, cu o suprafaţă construită desfăşurată mai
mică de 80 m.p., aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror
venituri lunare totale din anul anterior sunt mai mici decât salariul minim brut pe
ţară în plată la 31 decembrie 2017, care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții:
- nu dețin alte clădiri în proprietate sau coproprietate, în afara celei de domiciliu;
- nu dețin în proprietate mijloace de transport;
- suprafața de teren în proprietate să fie până la 500 mp în intravilan și până la
2000 mp în extravilan.
La determinarea suprafeţei de 80 m.p. nu se ia în calcul suprafaţa
anexelor precum: grajduri, coteţe, magazii, depozite, garaje.
Dovada veniturilor lunare pentru toți membrii familiei (adeverință de salariu,
cupon de pensie, carnet de șomaj, pensie de asistență socială, alocație de stat
pentru copii) din luna decembrie 2017.
II.- Conform prevederilor art. 464, alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă
scutirea sau reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe terenul aferent
cladirilor de la punctul I, din prezenta anexă, după cum urmează:
1.- Scutirea impozitului/taxei pe teren:
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;
b) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către
organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii
sociale;
c) suprafeţele construite ale terenurilor cu regim de monument istoric sau
aferente muzeelor şi caselor memoriale;
d) suprafeţele terenurilor afectate de cercetări arheologice, pe întreaga
durată a cercetărilor;
e) terenurile aferente clădirilor de domiciliu, aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor fără venituri ori ale căror venituri totale constau în
exclusivitate în indemnizaţii de şomaj sau ajutor social;
f) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ;
2.- Reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe teren:
a) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

b) terenurile aferente clădirilor de domiciliu aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3, alin. (1), lit. b) şi art. 4, alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioate;
c) suprafaţa construită a terenurilor ocupate de clădirile afectate de
cutremur;
d) terenurile aferente clădirii de domiciliu, aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare totale din anul anterior sunt
mai mici decât salariul minim brut pe ţară în plată la 31 decembrie 2017, care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- nu dețin alte clădiri în proprietate sau coproprietate, în afara celei de domiciliu;
- nu dețin în proprietate mijloace de transport;
- suprafața de teren în proprietate să fie până la 500 mp în intravilan și până la
2000 mp în extravilan.
Dovada veniturilor lunare pentru toți membrii familiei (adeverință de salariu,
cupon de pensie, carnet de șomaj, pensie de asistență socială, alocație de stat
pentru copii) din luna decembrie 2017.
e) terenurile situate în arii protejate supuse unor restricţii de utilizare;
f) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile
clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case
memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a
impozitului/taxei pe teren, stabilită conform pct. I şi II se acordă pe baza cererii
persoanelor fizice sau juridice, la care se anexează copii ale documentelor
justificative care atestă situaţia respectivă și se aplică începând cu data 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele
justificative la Direcţia Finanţe Publice Locale a Primăriei municipiului Buzău.
În cazurile în care organul fiscal dispune de documentele justificative, nu
mai este necesară depunerea acestora de către contribuabili.
Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea
condiţiilor în care se acordă scutirile sau reducerile de impozit, persoanele în
cauză trebuie să depună noi declaraţii fiscale în termen de 30 de zile de la
apariţia schimbărilor.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a
impozitului/taxei pe teren, stabilită conform pct. I şi II se acordă integral pentru
clădirea/terenul aflate în proprietate deţinute în comun cu soţul sau soţia. În
situaţia în care o cotă-parte din clădire/teren aparţine unor terţi, scutirea nu se
acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a
impozitului/taxei pe teren nu se acordă contribuabililor care la data depunerii
cererii figurează cu debite restante de plată la bugetul local.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a
impozitului/taxei pe teren se aprobă de către directorul executiv al Direcţiei
Finanţe Publice Locale.

III.- Scutirea sau reducerea altor impozite sau taxe locale prevăzute de
art. 469, alin. (2), art. 476, alin. (2), art. 485, alin. (1) şi art. 487 din Codul fiscal
nu se aplică în anul 2018.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 528/CLM/02.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului
Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018
Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 227/2015
privind Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale
adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale.
Având în vedere:
- art. 489 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: ”(1)
Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive,
poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie
de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare
locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit.b) şi c).
(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de
nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” ;

- art. 491 din Legea nr. 227/2015 care reglementează indexarea
impozitelor şi taxelor locale: ”(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care
constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei,
sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale,
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se
aplică în anul fiscal următor...”.
- comunicatul de presă nr. 287/10 noiembrie 2017 al Institutului Național de
Statistică prin care se precizează că ”Preţurile de consum în luna octombrie 2017
comparativ cu luna octombrie 2016 au crescut cu 2,6%.”;

- diminuarea veniturilor bugetului local (diminuarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit) ca urmare a reducerii de la 16% la 10% a impozitului pe
venituri de natură salarială;
- necesităţile bugetare pentru realizarea investițiilor planificate în anul
2018,
propun ca impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 să fie majorate
cu 10%.
Întrucât există un număr important de imobile (terenuri și/sau construcții)
neîngrijite, este necesară implementarea unei politici care să determine
proprietarii acestora să-și respecte obligațiile ce le revin, potrivit legislației în
vigoare, cu privire la întreținerea/îngrijirea clădirilor/terenurilor aflate în
proprietate și menținerea stării corespunzătoare a acestora. Ca urmare, în

conformitate cu prevederile art. 489, alin. (3)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, propun majorarea
impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, în
funcție de punctajul obținut astfel:
la clădiri:
-cu 300%, pentru cladirile cu stare tehnică satisfăcătoare;
-cu 500%, pentru cladirile cu stare tehnică nesatisfăcătoare.
la terenul din intravilan
-cu 300%, pentru punctajul procentual egal cu 50%;
-cu 500%, pentru punctajul procentual egal cu 100%.
terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv
- cu 500%, începând cu al treilea an.
Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite se stabilesc
prin Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe
clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, care se aprobă prin
hotărâre a consiliului local.
Clădirile şi terenurile la care se majorează impozitul se stabilesc prin hotărâri ale
consiliului local cu caracter individual.

Luând în considerare cele mai sus iterate, propun aprobarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
P R I M A R,
Constantin Toma
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RAPORT COMUN
la proiectul de hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului
Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 688/10.09.2015, cu
modificările și completările impozitele şi taxele locale prevăzute la Titlul IX
constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se
stabilesc de consiliile locale în limitele prevăzute de acesta.
Prin proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2018, se propune stabilirea:
1. cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se
determină pe bază de cotă procentuală, iar prin Codul fiscal sunt prevăzute
limitele minime şi maxime;
2. cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în
sumă fixă, în limitele prevăzute de Codul fiscal;
3. nivelului bonificaţiei de 10% pentru persoanele fizice şi 5% pentru
persoanele juridice, conform prevederilor din Codul fiscal;
4. facilităţilor fiscale la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei
pe teren, acordate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău în anul fiscal
2018, potrivit prevederilor art. 456, alin. (2) şi art. 464, alin. (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal.
La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere și modificările aduse
Codului fiscal prin actele normative de mai jos apărute după punerea în
dezbatere publică a proiectului de hotărâre:
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79 din 8 noiembrie 2017, prin care
se majorează impozitul pe mijloacele de transport marfă. Facem precizarea
că din acest impozit, inclusiv din majorările și amenzile aferente, doar 60%
constituie venit la bugetul local, diferența de 40% constituie venit la bugetul
judeţean.

Legea 196 din 29 septembrie 2017 potrivit căreia terenurile amplasate în
intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât
cea de terenuri cu construcții, în suprafață de până la 400 m², nu mai sunt
impozitare la categoria curți-construcții.
În anexa nr. 10 s-a introdus: „F.- Taxa de reabilitare termică conform
HCL 156/25.08.2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică și
stabilirea mecanismului de recuperare la bugetul local a contribuției
beneficiarilor finali ai lucrarilor de reabilitare termică, a sumelor avansate
de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale.
Taxa se instituie numai pentru beneficiarii direcți ai proiectelor finanțate din
fonduri UE, pe un termen de 5 ani de la momentul finalizării lucrărilor, conform
mecanismului de recuperare și a contractului de mandat semnat între UAT
Municipiul Buzău și Asociațiile de Proprietari, până la recuperarea sumelor
datorate de proprietari.” și s-au redefinit literele urmare încheierii primului
contract finanțat din fonduri europene în data de 23 octombrie 2017.
S-au luat în considerare de asemeni propunerile domnului consilier local,
Bogdan-Florin Hudițoiu formulate prin scrisoarea nr. 30542/14.11.2017,
referitoare la facilitățile fiscale pentru persoanele fără venituri ori cu venituri mici
cuprinse deja în anexa nr. 11, cap. I, pct. 2, lit. D și , cap. II, pct., lit. e care au
fost completate.
Pentru prima dată, în conformitate cu art. 456, alin. (2) și art. 464, alin.
(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, propunem scutirea impozitului/taxei pe clădirile/terenurile utilizate de
organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.
Pentru asigurarea unei stabilităţi în ceea ce priveşte delimitarea zonelor şi
stabilirea numărului acestora, se propune menţinerea prevederilor Hotărârii nr.
246/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată prin Hotărârea nr.
89/2015, astfel încât zonele aprobate anterior să aibă caracter multianual, pentru
calcularea impozitului/taxei pe clădiri şi impozitului/taxei terenuri.
Având în vedere că în octombrie 2017 rata medie lunară a inflaţiei conform
Institutului Național de Statistică a fost de 2,6%, propunem majorarea cu 10% a
impozitelor şi taxelor locale pentru 2018.

Faţă de cele de mai sus, rugăm respectuos să dezbateți și să aprobați
proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2018.
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