ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul
privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului
pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, aprobat
prin HCL nr. 12/29.01.2018
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 13/CLM/11.01.2019, prin care se propune modificarea anexei nr. 4
la Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe
clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, aprobat prin
HCL nr. 12/29.01.2018;
- raportul Direcţiei Finanţe Publice Locale nr. 3.806/11.01.2019;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Muncipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Muncipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- dispozițiile art. 62, alin. 1, art. 63, alin. 1, lit. c), art. 63, alin. 4, lit. d)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c),
art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Se aprobă modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind
stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile
neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr.
12/29.01.2018, după cum urmează:

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de
majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile
neîngrijite de pe raza municipiului Buzău

NR.................../...................................

Către,
Domnul/Doamna….…………………………………………….
Domiciliul: jud. …………………… loc……………………….
str. ……………………………………. nr……, bl. ….ap. ….,

Primarul municipiului Buzău, ținând cont de propunerea Comisiei numită prin
dispoziția primarului nr. .........../….……………….., în vederea aplicării prevederilor art. 489
alin.(4)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si ale pct. 168 din Hotărârea Guvernului nr
1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, vă comunic
prezenta :

SOMAȚIE
prin care va punem în vedere ca până la data de ……………………….să procedați la luarea
măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de întreținere/îngrijire a terenului/clădirii situate în
municipiul Buzău, str . ……………………………….. nr. ……... :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta somație, atrage după sine
aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe
cladire/teren cu până la 500%.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

PREȘEDINTELE COMISIEI,
de identificare a imobilelor (cladiri /terenuri) neîngrijite pe raza municipiul Buzău:

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe
Publice Locale precum și Comisia prevăzută la art. 8 din Regulament, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Bogdan – Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 17 ianuarie 2019
Nr. 3
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 17 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor
art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abţineri şi 1
vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 13/CLM/11.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul
privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile
neîngrijite de pe raza municipiului Buzău,
aprobat prin HCL nr. 12/29.01.2018

Potrivit art. 63, alin. 1, lit. c) cu trimitere la art. 63, alin. 4, lit. d) din
Legea nr. 215/2001 republicată, primarul are ca atribuție referitoare la
bugetul local verificarea - prin intermediul compartimentelor de specialitate corecta înregistrare a contribuabililor.
Totodată, conform art. 62, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată,
primarul reprezintă unitatea administrativ teritorială în relațiile cu terții.
În considerarea celor de mai sus, propun modificarea Anexei nr. 4 la
Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe
clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, în sensul că
somația să fie semnată de primar, împreună cu președintele comisiei care
face propunerea de emitere a somației, sens pentru care s-a întocmit
proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma
prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- Direcţia Finanțe Publice LocaleNr. 3.806/11.01.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul
privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile
neîngrijite de pe raza municipiului Buzău,
aprobat prin HCL nr. 12/29.01.2018
Conform art. 62, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, primarul
reprezintă unitatea administrativ teritorială în relațiile cu terții.
Potrivit art. 63, alin. 1, lit. c) cu trimitere la art. 63, alin. 4, lit. d) din
Legea nr. 215/2001 republicată, primarul are ca atribuție referitoare la
bugetul local verificarea - prin intermediul compartimentelor de specialitate corecta înregistrare a contribuabililor.
În considerarea celor de mai sus, se impune modificarea Anexei nr. 4 la
Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe
clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, în sensul că
somația să fie semnată de primar, împreună cu președintele comisiei care
face propunerea de emitere a somației.
În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Direcţia Finanțe Publice Locale,
Laurențiu Vasile

