ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
pentru punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești privind acordarea
unei bonificații
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în
şedintă ordinară,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 131/CLM/17.04.2018, privind punerea în aplicare a unei hotărâri
judecătorești privind acordarea unei bonificații;
- raportul comun de specialitate al Direcţiei Finanţe Publice Locale
si al Serviciului Juridic nr.30249/17.04.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economicofinanciare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- sentinţa civilă nr. 390 din data de 13.04.2016, pronunțată de
Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2456/114/2016, definitivă;
-art. 435, alin. 1 din Codul de Procedură Civilă;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(9), art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
H O T Ă R Ă ŞT E:
Art.1. - Se aprobă acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie,
a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe
mijloacele de transport datorate pentru anul 2016 de către S.C.
PIETROASA S.A., cu sediul în Municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1,
judeţul Buzău, în procent de 6 %.

Art.2 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei
Finanţe Publice Locale și Serviciul Juridic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier George - Aurelian Vlad

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 26 aprilie 2018
Nr. 94

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 26 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un
număr de 23 voturi pentru,-- abţineri şi-- voturi împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR –
Nr.131/CLM/14.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru punerea în aplicare a unei hotărâri
judecătorești privind acordarea unei bonificații
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 390 din 13.04.2017 a Tribunalului
Buzău, pronunţată în dosarul nr. 2456/114/2016, având ca obiect obligaţia de
a face, prin care instanţa a obligat Consiliul Local Buzău la acordarea
bonificaţiei de până la 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor
locale, situaţie care a fost omisă, prin neincluderea în cuprinsul art. 4 din
Anexa 1 la H.C.L. nr. 175/2015 privind stabilirea a nivelul Municipiului Buzău a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 a bonificaţiei pentru
persoanele juridice, respectiv pentru S.C. PIETROASA S.A., considerăm
necesar elaborarea prezentului proiect de hotărâre, în vederea punerii în
aplicare a hotărârii judecătoreşti.
Analizând sentinţa civilă, organul fiscal local propune în acest sens
acordarea bonificaţiei pentru reclamantul S.C. PIETROASA S.A., în procent de
6%, pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2016, în favoarea reclamantului.

Având în vedere că hotărârea judecătorească este obligatorie și
produce efecte numai între părți s-a elaborat alăturatul proiect de
hotărâre, proiect pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZAU
-Direcţia Finanţe Publice Locale–
-Serviciul JuridicNr. 30249/17.04.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru punerea în aplicare a unei hotărâri

judecătorești privind acordarea unei bonificații
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 390 din 13.04.2017 a Tribunalului
Buzău, pronunţată în dosarul nr. 2456/114/2016, având ca obiect obligaţia de
a face, prin care instanţa a obligat Consiliul Local Buzău la acordarea
bonificaţiei de până la 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor
locale, situaţie care a fost omisă, prin neincluderea în cuprinsul art. 4 din
Anexa 1 la H.C.L. nr. 175/2015 privind stabilirea a nivelul Municipiului Buzău a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 a bonificaţiei pentru
persoanele juridice, respectiv pentru S.C. PIETROASA S.A., considerăm
necesar elaborarea prezentului proiect de hotărâre, în vederea punerii în
aplicare a hotărârii judecătoreşti.
Analizând sentinţa civilă, organul fiscal local propune în acest sens
acordarea bonificaţiei pentru reclamantul S.C. PIETROASA S.A., în procent de
6%, pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2016, în favoarea reclamantului.
Având în vedere că hotărârea judecătorească este obligatorie și produce
efecte numai între părți propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

Director executiv,
Adrian Toma

Şef serviciu,
Eugen Ion

Serviciul Juridic,
Viorel Dima

