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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 154 din 24 

noiembrie 2014 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 2015 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. 5/CLM/2015, prin care se propune  modificarea Hotărârii nr. 154 
din 24 noiembrie 2014 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 2015 în municipiul Buzău;  

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit 
Public Intern, precum şi avizul Comisiei patrimoniu şi activităţi 
economico - financiare 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. 1309/2012 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi  amenzile aplicabile începând cu anul 
2013;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul art.36, alin (2), lit.b) şi alin.(4), lit.c), art.45, alin.(2), lit. c), 
art.49 alin. (1) 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 Ă R Ă Ş T E : 
 
 
         Art.1.- Hotărârea nr. 154/2014 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 2015 în municipiul Buzău, se modifică în mod 
corespunzător, după cum urmează: 

(1).-articolul 11 alin. 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
         “ Redevenţele, chiriile şi taxele pentru folosirea locurilor publice 
prevăzute la art. 8. lit.b) şi c) se încasează de unităţile de învăţământ cu 
personalitate juridică din municipiul Buzău şi se utilizează de către 
fiecare unitate de învăţământ în parte, conform bugetelor de venituri şi 
cheltuieli legal aprobate, inclusiv pentru unităţile de învăţământ fără 
personalitate juridică arondate, o cotă-parte de 50% din sumele încasate 
făcându-se venit la bugetul local” 

Art.2.- Hotărârea nr. 154/2014 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 2015 în municipiul Buzău, anexa nr. 1, ALTE 
TAXE LOCALE, se completează  în mod corespunzător, după cum 
urmează:  

 (1).- rubrica TAXA, penultimul rând din tabel, se completează 
şi va avea următorul cuprins: 

“ Taxa pentru eliberarea, în ziua înregistrării cererii, a certificatului 
fiscal privind creanţele exigibile şi bunurile impozabile numai în cazul 
înstrăinării de bunuri imobile şi/sau mobile” 

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică instituţiei Prefectului 
judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi 
se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege prin grija 
secretarului municipiului Buzău.   

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, 
serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate, societăţilor 
comerciale "Compania de Apă" S.A., "Prestcom Serv" S.A., " Trans-Bus" 
S.A., " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. şi „Urbis–Serv” S.R.L. Buzău, 
precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate 
juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
                     PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
               consilier  Alexandru Dunel 

 



CONTRASEMNEZĂ: 
         SECRETARUL 
 MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 ianuarie 2015 
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  Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - 
abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie. 


