ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirieri şi
concesiuni ale bunurilor imobile proprietate publică ale Municipiului Buzău, pe
care instituţiile publice şi întreprinderile publice au obligaţia să o vireze la bugetul
local al municipiului 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.32/CLM/2017, prin care se propune stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate
din închirieri şi concesiuni ale bunurilor imobile proprietate publică ale
Municipiului Buzău, pe care instituţiile publice şi întreprinderile publice au
obligaţia să o vireze la bugetul local al municipiului Buzău;
- raportul comun al Direcţiei Finanţe Publice Locale nr.1802/2017 şi al
Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii nr.1803 / 2017;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
- prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (4) şi alin.(5),
lit.a), precum şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Instituţiile publice, unităţile de învăţământ şi întreprinderile publice
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău care au în
administrare bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău au
obligaţia de a vira către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale o cotăparte de 50% din veniturile realizate din închirierea sau concesionarea acestora.
Art.2.- Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri cu privire la stabilirea
cotei-părţi din chirii şi concesiuni potrivit dispoziţiilor art. 6, alin.(2) din Legea
nr.213/1998, inclusiv cele reglementate în Anexa nr.9 la H.C.L. nr.
259/21.12.2016, îşi încetează aplicabilitatea.
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Art.3.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice şi
Serviciului Evidenţă Administrare Patrimoniu Licitaţii, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Vasile Murguleţ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Diana Mariana Pavel

Buzău, 26 ianuarie 2017
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 26 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

