
 
ROMANIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea art.1, alin. (1) din  Hotărârea nr. 76/2016  

a Consiliului Local al Municipiului Buzău    
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere : 

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 120/CLM/2016, prin care se propune 
modificarea art.1, alin. (1) din Hotărârea nr. 76/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  

 - raportul comun al Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice;  
   - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului 
Buzău, precum şi al Compartimentului Audit Public Intern; 
 - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 In temeiul  art. 36,  alin. (1) şi alin. (2), alin. (4), lit. c), art. 45,  alin. (1) şi 
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 A R A S T E : 
 
 

 Art. I.- Se modifică art.1, alin. (1) din Hotărârea nr. 76/2016 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău după cum urmează: 
  "Art.13.– Se instituie taxa specială ecologică, datorată de către utilizatorii 

persoane fizice şi persoane juridice în cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 
salubrizare din municipiul Buzău, taxă care se modifică  după cum urmează: 

a.  33,30 lei/lună/gospodărie, pentru persoane fizice; 
b. 303,90 lei/lună/persoană juridică." 
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  Art.II.- Hotărârile nr. 175/2015, precum şi nr. 76/2016 ale Consiliului Local 

Municipal Buzău se modifică şi se completează în mod corespunzător prezentei 
hotărâri. 
 Art.III.- Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Buzău prin 

intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Daniel Lambru 

 
  

                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
              SECRETARUL 

MUNICIPIULUI BUZĂU, 
            Stefan Nedelcu 
 
 
 

 
 

Buzău,  26 mai 2016 
Nr.  95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 26 mai 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 19 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total 
de 22  consilieri în funcţie şi 19  consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


