
                                                    
                                                    ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.327 din data de 18.09.2017 
 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.464/CLM/18.09.20172017, 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. 82991/18.09.2017; 
           - 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 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 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 



     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Cu data prezentei hotărâri, punctul A din Anexa nr. 10 la 
Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău se modifică după cum urmează: 

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);  

 
11,21 lei/m.p./an 

b) taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru 
agricultură   

 1,77  lei/m.p./an 

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. 

  
 

25,00 lei 
 
 
 

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

 
INITIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                       Roxelana Radu 
 
 
 
 
 
 

 



 

ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
        - PRIMAR - 
 Nr..464/CLM/18.09.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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   

 

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 aplică la nivelul municipiului Buzău. 

Conform prevederilor art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea 

unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, s-a abrogat Legea nr 117/1999 privind taxele extrajudiciare de 

timbru, pe cale de consecinţă nu se mai incaseaza “Taxa pentru 

eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere”. 

Întrucât în Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului 
Local al Municipiului privind stabilirea impozitelor locale pentru anul 2017,  
în Anexa nr. 10 la punctul A, alin. (c) se stabileşte  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, precum şi eliberării actului administrativ care atestă 



dreptul de proprietate, pentru a nu se mai crea confuzii, este necesar a 
se elimina din  denumirea acestei taxe sintagma ”precum şi eliberării 
actului administrativ care atestă dreptul de proprietate”. 
 Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIULUI BUZĂU 

-Direcţia Finanţe Publice Locale- 
Nr.   82991 /18.07.2017 

 
RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea 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   

 
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 A alin c) din Anexa nr. 10, prevede 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, precum şi eliberării actului administrativ care atestă dreptul de 

proprietate, instituită prin alin. (3) din H.C.L nr 3/1994,cu modificările  şi 

completările ulterioare, în cuantum de 25 lei. 

Întrucat 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, este necesar a se elimina din denumirea 

taxei pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice a terenurilor sintagma 

”precum şi eliberării actului administrativ care atestă dreptul de 

proprietate” , ca urmare propun 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 

      Laurentiu Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 


