
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR.  23  din data  25.01.2017 
 pentru modificarea unor taxe prevăzute în Hotărârea 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. 37 /CLM/2017, prin care se propune modificarea unor taxe 
prevăzute în Hotărârea 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 comun al Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Servicii 
Publice,Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii;  
   - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului 
Buzău; 
         - prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare; 
         - 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 finanțele publice locale, cu 

modificările şi 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; 
       - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, 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 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.- Începând cu   ____  martie 2017, taxele pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice sau private aflate în proprietatea municipiului 
Buzău prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 
2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică conform anexei 
la prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, Direcţiei Servicii Publice şi unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică, va 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 
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 

                                   
 
                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                        Diana Mariana Pavel  

  

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


                                                                                 A N E X A   
                                                 la Hotărârea nr.  ___  din 23 februarie 
2017                                                a  Consiliului Local al Municipiului 

Buzău 
 
 
 

TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE 
SAU PRIVATE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUZĂU 

 
Persoanele fizice sau juridice autorizate care ocupă temporar şi sub 

orice formă, pe baza aprobărilor legale, terenuri proprietate publică sau 
privată a municipiului, datorează în anul fiscal 2017, 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) 
 vânzarea ziarelor, revistelor, cărţilor,publicaţiilor şi florilor ;  2,00 
lei/zi/m.p. 

b) construcţii provizorii cu destinaţie comercială situate  
pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare la stradă; 1,65 
lei/zi/m.p. 

c) construcţiile provizorii cu destinaţie comercială situate 
pe terenurile unităţilor  de învăţământ, cu vânzare în incintă; 1,05 
lei/zi/m.p. 

d)1. terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie 
 publică în perioada  01 aprilie – 31 octombrie ;   0,85 
lei/zi/m.p. 

   2. terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie 
 publică în perioada  01 noiembrie – 31 martie ;   0,50 
lei/zi/m.p. 
          e) terase provizorii în extensia construcţiilor provizorii 
în perioada prevăzută la lit. d) ;       2,00 
lei/zi/m.p. 

 f) 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. 



g) 1. alei de acces la spaţii comerciale sau sedii de  
firmă, fără  utilizarea spaţiilor verzi;     1,00 
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                           75,00 lei/ 
m.p./an  

            - persoane juridice                         100,00 lei/ 
m.p./an  

 

h) 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  2,00 lei/zi/m.p. 
                               - persoane juridice             5,00 lei/zi/m.p. 

i) construcţii provizorii pentru promovarea produselor 
sau serviciilor;         3,00 
lei/zi/m.p. 

j) pentru utilizarea domeniului public pentru prestări 
servicii în perioada sărbătorilor legale (foto, video, etc.).  8,00 lei/zi 

k) utilizarea domeniului public în vederea distribuirii 
de materiale publicitare datorată de persoane fizice;                 25,00 lei/zi 

l)  utilizarea domeniului public în vederea distribuirii 
de materiale publicitare datorată de persoane juridice;             100,00 lei/zi 

m) utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de 
afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Buzău                          5,00 
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.)            5,00 
lei/agregat/zi 
 Taxele pentru utilizarea locurilor publice pe perioada desfăşurării 
Zilelor de 1 şi 8 martie 2017, Zilelor municipiului Buzău, Târgului de vară 
Drăgaica, Orăşelului Copiilor sau sărbătorilor de Anul Nou, taxele locale 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 
–o) 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. 

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. 
  



ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
        - PRIMAR - 
   Nr. ____/CLM/2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor taxe prevăzute în 

Hotărârea 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   

 
  

 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.  

  Prin Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016, Consiliul Local al 

Municipiului Buzău a aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 

2017 care se vor aplica la nivelul municipiului Buzău. 

La anexa nr. 9 s-au stabilit taxele pentru utilizarea temporară a 

locurilor publice sau private aflate în proprietatea municipiului Buzău. 

Analizând taxele stabilite de alte unităţi administrativ teritoriale din 

ţară am constatat că nivelul unora dintre ele este foarte scăzut. Exemple în 

acest sens sunt:   

- taxa pentru amplasarea de panouri şi corpuri de publicitate şi 
reclamă  

amplasate provizoriu este în prezent de 1,65 lei/m.p./zi. Propun stabilirea 

taxei la 5,00 lei/zi/m.p.; 

- taxa pentru construcţii provizorii pentru vânzarea de ziare, reviste, 

publicaţii şi flori este în prezent de 1,00 lei/m.p./zi. Propun stabilirea taxei la 

2,00 lei/zi/m.p.; 

         - taxa pentru utilizarea aleilor de acces la spaţii comerciale sau sedii 
de  
firmă, fără  utilizarea spaţiilor verzi este în prezent de 0,50 lei/m.p./zi. 

Propun stabilirea taxei la 1,00 leu/zi/m.p.; 



 De asemenea există taxe al căror nivel îl consider prea mare: 

         - taxa pentru terase provizorii este în prezent de 1,65 lei/m.p./zi. 
Propun stabilirea taxei la 0,85 lei/zi/m.p.; 

 - taxa pentru rampe acces la blocurile de locuinţe pentru persoane 

cu dizabilităţi locomotorii este în prezent de 0,02 lei/m.p./zi. Propun 

stabilirea taxei la 0,01 lei/zi/m.p.; 

 - taxa pentru construcţii provizorii pentru promovarea produselor sau 

serviciilor  este în prezent de 5,00 lei/m.p./zi. Propun stabilirea taxei la 3,00 

leu/zi/m.p. 

  Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

     P R I M A R, 
Constantin Toma 

  



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
      -Direcţia Servicii Publice- 

- Direcţia Finanţe Publice Locale- 
                                - Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii-  

                   Nr. ____/CLM/2016 
 
 

RAPORT COMUN 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor taxe prevăzute în 

Hotărârea 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.  

  Prin Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016, Consiliul Local al 

Municipiului Buzău a aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 

2017 care se vor aplica la nivelul municipiului Buzău. 

La anexa nr. 9 s-au stabilit taxele pentru utilizarea temporară a 

locurilor publice sau private aflate în proprietatea municipiului Buzău. 

Analizând taxele stabilite de alte unităţi administrativ teritoriale din 

ţară am constatat că nivelul unora dintre ele este foarte scăzut. Exemple în 

acest sens sunt:   

- taxa pentru amplasarea de panouri şi corpuri de publicitate şi 
reclamă  

amplasate provizoriu este în prezent de 1,65 lei/m.p./zi. Propunem 

stabilirea taxei la 5,00 lei/zi/m.p.; 

- taxa pentru construcţii provizorii pentru vânzarea de ziare, reviste, 

publicaţii şi flori este în prezent de 1,00 lei/m.p./zi. Propunem stabilirea 

taxei la 2,00 lei/zi/m.p.; 



         - taxa pentru utilizarea aleilor de acces la spaţii comerciale sau sedii 
de  
firmă, fără  utilizarea spaţiilor verzi este în prezent de 0,50 lei/m.p./zi. 

Propunem stabilirea taxei la 1,00 leu/zi/m.p.; 

 De asemenea există taxe al căror nivel îl consider prea mare: 

         - taxa pentru terase provizorii este în prezent de 1,65 lei/m.p./zi. 
Propunem stabilirea taxei la 0,85 lei/zi/m.p.; 

 - taxa pentru rampe acces la blocurile de locuinţe pentru persoane 

cu dizabilităţi locomotorii este în prezent de 0,02 lei/m.p./zi. Propunem 

stabilirea taxei la 0,01 lei/zi/m.p.; 

 - taxa pentru construcţii provizorii pentru promovarea produselor sau 

serviciilor  este în prezent de 5,00 lei/m.p./zi. Propunem stabilirea taxei la 

3,00 leu/zi/m.p. 

Faţă de cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 
2017 , în forma prezentată de iniţiator. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
        Direcţia Finanţe Publice Locale 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Direcţia Servicii Publice, 

 
 
 
 

ŞEF SERVICIU 
Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii 

 


