
   

                                                                  ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T A R A R E 
pentru abrogarea art. 2, lit. e) din Hotărârea nr. 170/2011 

 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea  
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor        aplicabile în anul fiscal 2012 
în municipiul 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. 18/CLM/2012, prin 

care se propune abrogarea art. 2, lit. e) din Hotărârea nr. 170/2011 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impo-zitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012 în municipiul Buzău;  

- raportul Direcţiei Economice, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-
financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul fiscal 2010.  

In temeiul art.36, alin (9), art.45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1.- Se abrogă art. 2, lit. e) din Hotărârea nr. 170/2011 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012 în municipiul Buzău.  

Art.2.- Literele f), g), h), i) şi j)  ale articolului 2 din Hotărârea nr. 170/2012 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău devin literele e), f), g), h) şi i). 

 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Direcţiei Economice, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        
                      PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
      consilier Constantin Musceleanu   
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      Hotărârea a fost adoptată cu  23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 
consilieri în funcţie. 
 


