
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea perfectării înlesnirii la plată a obligaţiilor fiscale restante ale  

Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău cu depunerea ,în vederea eşalonării la plată, de garanţii 

imobiliare/mobiliare proprietatea privată ale regiei 

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

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 309/CLM/2017, 

prin care se propune aprobarea perfectării înlesnirii la plată a obligaţiilor fiscale restante ale Regiei 

Autonome Municipale "RAM" Buzău cu depunerea ,în vederea eşalonării la plată, de garanţii 

imobiliare/mobiliare proprietatea privată ale regiei ;   

           - raportul  Direcţiei Finanţe Publice Locale  nr. 16849/2017 ;  

-avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;        
         - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 

    - prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice 
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale ; 
          - prevederile Ordinului ANAF nr. 90/2016 - pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a 
eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de 
aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central;  

- Hotărârea nr. 23/20.06.2017 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Municipale 

"RAM" Buzău;  

- art.6-9 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96/ 26.06.2015 – 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome Municipale 

”RAM” Buzău ;   

- situatia confirmării soldului la 31.12.2016 , emisă de către UATM Buzău cu privire la TVA la 
subvenţie pentru furnizarea energiei termice către populaţie ;  

- Decizia de impunere ANAF nr. 247/2014 ;  

- Sentinţa civilă nr. 227/12.11.2014 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în Dosarul nr. 

597/42/2014 rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1041/16.03.2017 pronunţată de 

ÎCCJ în Dosarul nr. 597/42/2014 ;  

  In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.14, art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), 

art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

             Art. 1. Se aprobă demararea de către Regia Autonomă Municipală ” RAM ” Buzău a 

procedurilor legale şi perfectarea de către aceasta a unei eşalonări/înlesniri la plată cu Ministerul 

Finantelor Publice – Agentia Naţională de Administrare Fiscală , pe o perioadă de 60 luni , în 



 
 

vederea achitării/stingerii creanţelor fiscale principale cât şi a tuturor accesoriilor aferente debitului 

principal  impuse la plată regiei prin Decizia de impunere nr. 247/2014 precum şi prin Decizii de 

accesorii ,  cu titlu de TVA la subvenţia pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi 

accesorii la TVA la subvenţia pentru furnizarea energiei termice către populaţie , aferentă perioadei 

august 2010-decembrie 2013 , creanţă fiscală restantă , neachitată în termen din bugetul local  .  

           Art. 2. Se aprobă , în vederea asigurării surselor de finanţare pentru înlesnirea la plată 

prevăzută la art. 1 , perfectarea între Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău , reprezentată de 

directorul general şi UATM Buzău a unei eşalonări la plată , pe o perioadă de 60 luni , în vederea 

înlesnirii la plată a UATM Buzău către Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău a creanţei  fiscale 

de 18.015.013 lei cu titlu de TVA la subventia pentru furnizarea energiei termice către populaţie ; 

            Art.3. Se aprobă demararea de către regie a  operaţiunilor de evaluare a bunurilor  aflate în 

patrimoniul privat al regiei în vederea susţinerii şi obţinerii din partea organelor fiscale a înlesnirii la 

plată a creanţelor fiscale cu titlu de TVA la subvenţia pentru furnizarea energiei termice către 

populaţie  şi accesorii la TVA la subvenţia pentru furnizarea energiei termice către populaţie . 

          Art. 4. Se aprobă , constituirea de garanţii mobile si imobile ( a tuturor bunurilor mobile şi 

imobile ce fac obiectul proceselor verbale de sechestru instituite de ANAF ) aflate în proprietatea 

privată a regiei în vederea esalonării/înlesnirii la plată cu organele fiscale , a unui acord  de plată , 

pe o perioada de 60 luni , a creanţelor fiscale cu titlu de TVA la subvenţia pentru furnizarea energiei 

termice către populaţie  şi accesorii la TVA la subvenţia pentru furnizarea energiei termice către 

populaţie . 

          Art.5.- Se împuteniceşte primarul municipiului Buzău pentru semnarea acordului  de 

eşalonare la plată prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 6 . Primarul municipiului Buzău prin intermediul  Direcţiei Finanţe Publice Locale  precum 

şi Regia Autonomă Municipală RAM Buzău vor aduce la cunostinţă prevederile prezentei hotărâri. 

 

                                                     PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
                                                consilier  Ţepeluş Laurenţiu Cristinel 
 
 
                                                                                
 
 
 

   CONTRASEMNEAZA: 
                                                                                        SECRETARUL 
                                                                               MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                                        Roxelana Radu 
Buzău, 30 iunie 2017     
Nr. 187  
 
 
   
 

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


