
                    ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului 

Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a 
impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2017   

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 358/CLM/11.07.2017, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 
259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru 
anul fiscal 2017; 
 - raportul Direcţiei Finanţe Publice Locale nr. 18.438/CLM/11.07.2017; 

- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
         - prevederile art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi 
tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
         - prevederile art. 20 şi 28 din Legea - cadru a descentralizării nr. 
195/2006; 
         - prevederile art. 5, alin. (1), lit. a), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. 
b), art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
          - Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2016 privind stabilirea, la nivelul 
municipiului Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2017. 
 În temeiul art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 
45, alin. (1), 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.- Cu data prezentei hotărâri, se modifică  Hotărârea nr.  259 din 

21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în sensul în 
care, punctul H din Anexa nr. 10 la Hotărâre îşi încetează aplicabilitatea. 

Cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 4/2006 privind stabilirea unor taxe speciale pentru finanţarea 
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările ulterioare. 



 

 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art.3.- (1) - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului 
municipiului Buzău, Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul accesibil publicului, 

precum şi pe pagina de internet a municipiului Buzău http://primariabuzau.ro.   
             (2) - Prezenta hotărâre se publică şi la adresa de internet 

http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), art. 761 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Laurenţiu – Cristinel Ţepeluş 

        

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                         Radu Roxelana  

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 iulie 2017   

Nr. 223 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 

din data de 27 iulie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 

voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 

21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

http://primariabuzau.ro/
http://uat.mdrap.ro/


 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
-Direcţia Servicii Publice- 

Nr. 18.438/CLM/11.07.2017 
 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 
decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la 

nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale  
pentru anul fiscal 2017   

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 688/10.09.2015, 
impozitele şi taxele locale constituie venituri la bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale şi se stabilesc de consiliile locale în limitele prevăzute de 
aceasta.  

Hotărârea nr. 259/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru 
anul fiscal 2017, la punctul H din Anexa nr. 10, prevede taxe pentru finanţarea 
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, instituite prin HCL nr. 4/2006 în baza Legii 
nr .117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, astfel: 

“ H.- Hotărârea nr. 4/2006 privind stabilirea unor taxe speciale pentru 
finanţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările ulterioare: 

a) taxa pentru eliberarea sau preschimbarea actelor 
    de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau  
    prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru  
    cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie,                                                
    precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea  
   domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români                              10,50 lei 
b) taxa pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice 
    sau juridice privind furnizarea unor date din Registrul                           
    naţional de evidenţă a persoanelor                                         10,50 lei”  
Întrucât Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu 
modificările şi completările ulterioare  a fost abrogă de art VI din Legea nr. 
1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, avand in vedere si adresa nr. 
17.840/05.07.2017 a Instituţiei Prefectului Buzău, precum si adresele nr. 17.867 
şi 17.868 din 05.07.2017 ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor prin care se 
solicită modificarea Hotărârii nr. 259/2016 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, propunem aprobarea prezentul proiect de modificare a Hotărârii nr. 
259/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 



 

 

        Direcţia Finanţe Publice Locale 
       Laurenţiu Vasile 


