A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr. ____ din data de __.05.2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă
construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art .457 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

Tipul clădirii

0
A. Clădire cu cadre din beton armat, sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic

Nivelurile pentru anul fiscal
2019,conform HCL nr. 294/2018

Nivelurile pentru anul fiscal 2020
indexate cu rata inflației 4,6%

Valoarea impozabilă
-lei/m.p. Cu instalaţii de
Fără instalaţii
apă, canalizare,
de apă,
electrice şi
canalizare,
încălzire (condiţii
electrice şi
cumulative)
încălzire
1
2

Valoarea impozabilă
-lei/m.p. Cu instalaţii de Fără instalaţii de
apă, canalizare, apă, canalizare,
electrice şi
electrice şi
încălzire (condiţii
încălzire
cumulative
3
4

1.000

600

1046

627,60

300

200

313,80

209,20

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat,
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cea de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

200

175

209,20

183,05

125

75

183.05

78,45

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care
s-ar
aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma 50% din suma
care
s-ar care s-ar aplica
aplica clădirii
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

Art .465 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă
terenuri cu construcţii (CC):

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei pentru
anul fiscal 2019, conform HCL nr.
294/2018

Nivelurile pentru anul fiscal 2020 indexate cu rata inflației
4,6%
-lei/ha-

-lei/haMunicipiul
rangul II

Buzău,

localitate

de

A

7.931

8295.82

B

5.532

5786,47

C

3.502

3663,09

D

1.851

1936,14

Art .465 alin (4) și alin (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat
în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii:
Zona

Nivelurile pentru anul fiscal 2019, conform HCL

Nr. Categoria
crt. de folosinţă

1
2
3
4

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie

nr. 294/2018

Nivelurile pentru anul fiscal 2020 indexate cu
rata inflației 4,6%

-lei/ha-

-lei/ha-

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

28
21
21
46

21
19
19
35

19
15
15
28

15
13
13
19

29,28
21,96
21,96
48,11

21,96
19,87
19,87
36,61

19,87
15,69
15,69
29,28

15,69
13,59
13,59
19,87

Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

5
6
7
8
9

53
28

46
21

35
19

28
15

55,43
29,28

48,11
21,96

36,61
19,87

29,28
15,69

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

15,69
0
0

13,59
0
0

8,36
0
0

0
0
0

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren, în cazul unui teren am-plasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică
coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului Buzău ca localitate urbană de rangul II, respectiv coeficientului de 4,00.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor din
prezenta anexă numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevăzut la lit. a)
Art .465 alin (7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan

Nr.
crt.

0
1
2
3
4

Categoria de folosinţă

1
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă

Nivelurile impozitului/taxei
pentru anul fiscal 2019,
conform HCL nr. 294/2018

Nivelurile impozitului/taxei
pentru anul fiscal 2020,
indexate cu rata inflației
4,6%

-lei/ha2
31
50
28
28

-lei/ha3
32,42
52,3
29,28
29,28

5 Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt.5.1
5.1 Vie până la intrarea pe
rod
6 Livadă pe rod, alta decât
cea prevăzută la nr.
crt.6.1
6.1 Livadă până la intrarea
pe rod
Pădure sau alt teren cu
7 vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până
7.1 la 20 de ani şi pădure cu
rol de protecţie
8 Teren cu apă, altul decât
cel cu amenajări piscicole
8.1 Teren
cu
amenajări
piscicole
9 Drumuri şi căi ferate
10 Neproductiv

55

57,53

0

0

56

58,57

0

0

16

16,73

0
0
6

6,27

34

35,56

0
0

0
0

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren în cazul unui teren am-plasat în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în
tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului Buzău ca localitate urbană de rangul II,
diferenţiat pe zone, respectiv coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru zona C,
coeficientul 2,10 pentru zona D.

Impozitul pe mijloacele de transport
(Art .470 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)
A. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:

Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Nivelurile
Nivelurile
impozitului/taxei pentru impozitului/taxei pentru
anul fiscal 2019,
anul fiscal 2020, indexate
conform HCL nr.
cu rata inflației 4,6%
294/2018
Lei/200 cm3 sau
fracţiune din aceasta

1

2
3
4
5
6
7
8

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
8
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică
de peste la 1600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.000 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone, inclusiv

Lei/200 cm3 sau
fracţiune din aceasta

8,36

9

9,14

18

18,82

72

75,31

144

150,62

290
24
30

303,34
25,10
31,38

9

Tractoare înmatriculate

II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

18

18,82

lei/ 200 cm³
4
6
150 lei/an

Lei/200 cm³
4,18
6,27
156,9 lei/an

Impozitul
-lei9
34
52
64

Impozitul
-lei9,14
35,56
54,39
66,94

Impozitul
–lei21

Impozitul
–lei21,96

56
210
462
210
x
559
909

58,57
219,66
483,25
219,66
X
584,71
950,81

B. pentru remorci, semiremorci sau rulote:

Nr.
crt.
1
2
3
4

Masa totală maximă autorizată
Până la 1 tonă, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone
C. Pentru mijloacele de transport pe apă:

Nr.
crt.
Mijloace de transport pe apă
1
Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal
2
Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3
Bărci cu motor
4
Nave de sport şi agrement
5
Scutere de apă
6
Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
d) peste 4.000 CP
Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi
până la 3.000 tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

7
8

1.398
2.237
182
x
182

1462,30
2339,90
190,37
x
190,37

280
490

292,88
512,54

D. Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

dar mai mică de

0

142

0

148,53

dar mai mică de

142

395

148,53

413,17

dar mai mică de

395

555

413,17

580,53

dar mai mică de

555

1257

580,53

1314,82

555

1257

580,53

1314,82

Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I
1
2
3
4
5

două axe
Masa de cel puţin 12 tone,
13 tone
Masa de cel puţin 13 tone,
14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
15 tone
Masa de cel puţin 15 tone,
18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

3 axe
Masa de cel puţin 15 tone,
17 tone
Masa de cel puţin 17 tone,
19 tone
Masa de cel puţin 19 tone,
21 tone
Masa de cel puţin 21 tone,
23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
26 tone
Masa de cel puţin 26 tone
4 axe
Masa de cel puţin 23 tone,
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
27 tone
Masa de cel puţin 27 tone,
29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

dar mai mică de

142

248

148,53

259,40

dar mai mică de

248

509

259,40

532,41

dar mai mică de

509

661

532,41

691,40

dar mai mică de

661

1019

691,40

1065,87

dar mai mică de

1019

1583

1065,87

1655,81

dar mai mică de

1019

1583

1065,87

1655,81

1019

1583

1065,87

1655,81

dar mai mică de

661

670

691,40

700,82

dar mai mică de

670

1046

700,82

1094,11

dar mai mică de

1046

1661

1094,11

1737,40

dar mai mică de

1661

2464

1737,40

2577,34

dar mai mică de

1661

2464

1737,40

2577,34

1661

2464

1737,40

2577,34

E. Pentru combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone:

Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II

2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone,
14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
16 tone
Masa de cel puţin 16 tone,
18 tone
Masa de cel puţin 18 tone,
20 tone
Masa de cel puţin 20 tone,
22 tone
Masa de cel puţin 22 tone,
23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe

Ax(e)
motor(oare)
Alte
cu sistem de sisteme de
suspensie
suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

dar mai mică de

0

0

0

0

dar mai mică de

0

0

0

0

dar mai mică de

0

64

0

66,94

dar mai mică de

64

147

66,94

153,76

dar mai mică de

147

344

153,76

359,82

dar mai mică de

344

445

359,82

465,47

dar mai mică de

445

803

465,47

839,93

dar mai mică de

803

1408

839,93

1472,76

803

1408

839,93

1472,76

1 Masa de cel puţin 23 tone,
25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone,
26 tone
3 Masa de cel puţin 26 tone,
28 tone
4 Masa de cel puţin 28 tone,
29 tone
5 Masa de cel puţin 29 tone,
31 tone
6 Masa de cel puţin 31 tone,
33 tone
7 Masa de cel puţin 33 tone,
36 tone
8 Masa de cel puţin 36 tone,
38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
III
2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone,
38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone,
40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
IV
3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone,
38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone,
40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone,
44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone

dar mai mică de

138

321

144,34

335,76

dar mai mică de

321

528

335,76

552,28

dar mai mică de

528

775

552,28

810,65

dar mai mică de

775

936

810,65

979,05

dar mai mică de

936

1537

979,05

1607,70

dar mai mică de

1537

2133

1607,70

2231,11

dar mai mică de

2133

3239

2231,11

3387,99

dar mai mică de

2133

3239

2231,11

3387,99

2133

3239

2231,11

3387,99

dar mai mică de

1698

2363

1776,10

2471,69

dar mai mică de

2363

3211

2471,69

3358,70

2363

3211

2471,69

3358,70

dar mai mică de

1500

2083

1569

2178,81

dar mai mică de

2083

2881

2178,81

3013,52

dar mai mică de

2881

4262

3013,52

4458,05

2881

4262

3013,52

4458,05

V
1
2
3
4

3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

853

1032

892,23

1079,47

1032

1542

1079,47

1612,93

1542

2454

1612,93

2566,88

1542

2454

1612,93

2566,88

TAXE
pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor
de construire şi a altor avize şi autorizaţii*
(Art .474 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)
1.- Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:
Nr.
crt.

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism

a)
b)
c)
d)
e)

până la 150 m2, inclusiv
între 151 şi 250 m2, inclusiv
între 251 şi 500 m2, inclusiv
între 501 şi 750 m2, inclusiv
între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

f)

peste 1.000 m2

Nivelul taxei pentru
Nivelul taxei pentru
anul fiscal 2019,
anul fiscal 2020,
conform HCL nr.
indexate cu rata
294/2018
inflației 4,6%
-lei-lei7
7,32
8
8,36
10
10,46
13
13,59
15
15,69
15 + 0,01 lei pentru 15,69 + 0,01 lei pentru
fiecare
m2 care fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2
depăşeşte 1.000 m2

2.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către
primar este de 17 lei.
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este egală este cu
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la pct.4 din prezenta
anexă este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
6. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
7. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din
valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
8. a). Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a
terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte
excavări, datorată de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare, se stabilește la 16,5 lei/mp, pentru fiecare metru
pătrat de teren ce va fi efectiv afectat la suprafaţa solului de foraje şi excavări.
b). Cererea pentru pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări are elementele constitutive ale declarației fiscale și
se depune la structura de specialitate a municipiului Buzău, pentru oricare dintre operațiunile prevăzute la punctul 8 lit.a) care
se desfășoară în raza de competență a municipiului Buzău, cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii operațiunilor.
c) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare
suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o
autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.
d). Autorizaţia de foraje și excavări nu este de natura autorizaţiei de construire și nici nu o înlocuiește pe aceasta.
9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.
10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu
2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

11. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de
afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 9 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.
12. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu şi internet este de 15 lei, pentru fiecare racord.
13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 10 lei.
Taxele pentru eliberarea autorizațiilor
pentru desfășurarea unor activități*
(Art .475 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)
Art.1. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 22 lei.
(2) Pentru eliberarea atestatului de producător taxa este de 88 lei, iar taxa pentru viza semestrială a atestatului este
de 66 lei. Pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol taxa este de 13 lei.
Art.2.(1) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe
raza administrativ – teritorială a municipiului Buzău, datorată de persoanele a căror activitate se încadrează potrivit Clasificării
din economia naţională – CAEN, actualizate potrivit Ordinului nr. 337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statsitică, în
grupele: 561 – Restaurate, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, se
stabilește în mod diferenţiat, în funcţie de suprafaţa ocupată, astfel:

Suprafaţa aferentă activităţii respective
(structura de vânzare)
1) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa de până la
10 mp inclusiv
2) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 10 mp şi până la 50 mp inclusiv
3) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă

Taxa pentru
eliberarea/viza
privind desfăşurarea
activităţii de
alimentaţie publică
-lei275

Nivelul taxei pentru
anul fiscal 2020,
indexate cu rata
inflației 4,6%
-lei287,65
575,3

550
1150,6

între 50 mp şi până la 100 mp inclusiv
4) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 100 mp şi până la 200 mp inclusiv
5) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 200 mp şi până la 300 mp inclusiv
6) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 300 mp şi până la 400 mp inclusiv
7) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 400 mp şi până la 500 mp inclusiv
8) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 500 mp şi până la 600 mp inclusiv
9) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 600 mp şi până la 700 mp inclusiv
10) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 700 mp şi până la 800 mp inclusiv
11) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 800 mp şi până la 900 mp inclusiv
12) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă
între 900 mp şi până la 1.000 mp inclusiv
13) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa peste
1.000 mp

1.100
1725,9
1.650
2876,5
2.750
3451,8
3.300
4027,1
3.850
4602,4
4.400
5177,7
4.950
5753
5.500
6903,6
6.600
8054,2
7.700
8.800

9204,8

(2) Taxele menţionate la alin (1) nu se aplică persoanelor care desfăşoară astfel de activităţi cu ocazia unor manifestări
cultural-artistice, sportive, sociale organizate de municipalitate.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimenaţie publică se achită integral pentru tot
anul în curs, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
(4) Pentru unităţile nou înfiinţate, cererea pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimenaţie
publică, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria municipiului Buzău, până la finele lunii în care s-a înfiinţat
unitatea de alimentaţie publică, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare înfiinţării
unităţii.

(5) În situaţia începerii activităţii ulterior datei înfiinţării la Oficiul Registrului Comerţului, aceasta poate fi dovedită cu un
document legal valabil (financiar, contabil, etc.), iar majorările de întârziere se calculează începând cu data de întâi a lunii
următoare începerii activităţii.
(6) Dacă se constată că unitatea de alimentaţie publică a funcţionat anterior înfiinţării la Oficiul Registrului Comerţului,
majorările de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii în care s-a dovedit funcţionarea.
(7) În cazul unităţilor cu activitatea sezonieră, cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria municipiului Buzău până la finele lunii în care a
început activitatea, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii.
Autorizaţia de alimentaţie publică pentru unităţile cu activitate sezonieră se eliberează doar pentru anul în curs. Suprafaţa
pentru care se taxează emiterea/vizarea autorizaţiei de alimentaţie publică nu include şi suprafaţa ocupată de terasa sezonieră
din faţa propriei unităţi.
(8) Cererea pentru viza anuală, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria municipiului Buzău până la
data de 31 martie 2020 inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere.
(9) Taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică nu se restituie
chiar dacă autorizaţia a fost suspendată sau anulată, după caz.
(10) Taxa pentru viza anuală nu se percepe, în cazul autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,
pentru care s-a solicitat, până la data de 31 martie 2020, suspendarea autorizaţiei pe întregul an calendaristic sau anularea
acesteia. În situaţia în care se solicită anularea autorizaţiei ulterior datei de 31 imartie 2020, nu se percepe taxa de viză dacă
solicitantul prezintă documente doveditoare din care să rezulte că activitatea unităţii respective a încetat anterior datei de 31
martie 2020.
(11) Orice menţiune în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va efectua la solicitarea scrisă
a titularului autorizaţiei, care are obligaţia de a declara la Primăria municipiului Buzău atât modificările care au survenit, cât şi
încetarea activităţiii unităţii respective, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la apariţia acestora.
(12) Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizaţia privind desfă-şurarea activităţii de alimentaţie publică, la
cererea titularului, precum şi pentru eliberarea la cerere a unui duplicat în locul autorizaţiei pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate, taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru eliberarea sau vizarea pe anul în curs a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică. In cazul solicitării modificării suprafeţei structurii de vânzare până la data de 31 ianuarie 2020,
taxa de viză este corespunzătoare noii suprafeţe a structurii. În situaţia în care solicitarea pentru modificarea suprafeţei
structurii de vânzare se înregistrează la Primăria Municipiului Buzău ulterior datei de 31 ianuarie 2020, taxa de viză datorată va
fi la nivelul corespunzător taxei pentru suprafaţa structurii de vânzare înscrisă în autorizaţie la data de 31 ianuarie 2020 .

(13) Funcţionarea fără autorizaţia eliberată de Primarul municipiului Buzău sau fără viză anuală a acesteia, a oricărui
exerciţiu comercial a cărui activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, actualizate
potrivit Ordinului nr. 337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în grupele 561 – Restaurante, 563 - Baruri şi
alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
suspendarea activităţii până la autorizare sau vizarea anuală şi amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(14) Documentaţia necesară eliberării autorizaţiei privind desfăşurarea acti-vităţii de alimenaţie publică se stabilește prin
dispoziţia primarului municipiului Buzău.

TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE
SAU PRIVATE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUZĂU pentru anul fiscal 2020,
indexate cu rata inflației 4,6%
-lei(Art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)
Persoanele fizice si/sau juridice care ocupă temporar sub orice formă, terenuri proprietate publică sau privată a
municipiului, datorează în anul fiscal 2020, în funcţie de suprafaţa terenului ocupat, următoarele taxe:
a) construcţii provizorii pentru vânzarea de mărfuri,
prestarea de servicii sau confecţionarea de produse diverse,
utilaje frigorifice, automate băuturi (cafea, apă, ceai);
2,3 lei/zi/m.p.
b) construcţii provizorii cu destinaţie comercială situate
pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare la stradă;
1,88 lei/zi/m.p.
c) construcţiile provizorii cu destinaţie comercială situate
pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare în incintă;
1,20 lei/zi/m.p.
d) 1. construcţii provizorii pentru vânzarea ziarelor,
revistelor, cărţilor, publicaţiilor şi florilor;
1,15 lei/zi/m.p.
2. vânzarea altor produse în construcţiile
provizorii pentru vânzarea ziarelor, revistelor, cărţilor,
publicaţiilor şi florilor;
2,30 lei/zi/m.p.
e)1. terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie

publică în perioada 01 aprilie – 31 octombrie ;
1,25lei/zi/m.p.
2. terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie
publică în perioada 01 noiembrie – 31 martie ;
0,62 lei/zi/m.p.
f) terase provizorii în extensia construcţiilor provizorii
în perioada prevăzută la lit. e), pct.1 ;
2,30 lei/zi/m.p.
g) panouri şi corpuri de publicitate şi reclamă
amplasate provizoriu; suprafaţa minimă supusă taxării va fi
suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale,
la care se adaugă un metru, fără utilizarea
spaţiilor verzi;
5,23 lei/zi/m.p.
h) 1. alei de acces la spaţii comerciale sau sedii de
firmă, fără utilizarea spaţiilor verzi;
1,15 leu/zi/m.p.
2. alei (cale) de acces la balconul construit
aferent locuinţei, fără utilizarea spaţiilor verzi;
0,52 lei/zi/m.p.
3. balcoane la parter de bloc;
- persoane fizice
104,60 lei/ m.p./an
- persoane juridice
156,9lei/ m.p./an
i) pentru depozitarea provizorie a materialelor diverse
(nisip, pietriş, lemne de foc, etc.) în faţa imobilului (cu excepţia
organizărilor de şantier sau punctele de lucru );
- persoane fizice
2,61 lei/zi/m.p.
- persoane juridice
6,27 lei/zi/m.p.
j)construcţii provizorii pentru promovarea
produselor sau serviciilor;
3,66 lei/zi/m.p.
k) utilizarea domeniului public pentru prestări
servicii în perioada sărbătorilor legale (foto, video, etc.)
- suprafaţă mai mică sau egala cu 4 m.p.
9,20 lei/zi
- suprafaţă mai mare de 4 m.p. - se adauga 1 leu/zi la fiecare mp
l) utilizarea domeniului public în vederea distribuirii
de materiale publicitare datorată de persoane juridice;
28,76 lei/zi/persoana
m) utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de

afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Buzău
5,75 lei/m.p./zi
n) rampe acces la blocurile de locuinţe pentru persoane
cu dizabilităţi locomotorii;
0,01 lei/zi/m.p.
o) comercializarea din tricicluri sau alte agregate în
mişcare a produselor alimentare (înghetată, etc.)
5,75 lei/agregat/zi.
p) utilizarea domeniului public pentru inchirierea
in scopuri de agrement a agregatelor in mişcare
( masinute, biciclete, etc)
3,13 lei/agregat/zi.
r) amplasare staţii inteligente colectare
deşeuri reciclabile
0,05 lei/m.p./zi
Taxele pentru utilizarea locurilor publice pe perioada desfăşurării Zilelor de 1 şi 8 martie 2019, Zilelor municipiului Buzău,
Târgului de vară Drăgaica, Orăşelului Copiilor, sărbătorilor de Anul Nou, alte manifestări, se vor stabili ulterior de către consiliul
local.
Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor lucrări nu se aplică pentru lucrările publice
executate de către regia autonomă şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Pentru serviciile prestate, consiliile de administraţie ale regiei şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Buzău stabilesc niveluri proprii ale tarifelor şi preţurilor.
Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute mai sus la lit. a), d – n) se fac venit la bugetul local şi se plătesc la
Direcţia Finanţe Publice Locale.
Taxele prevăzute la lit. b) şi c) se încasează şi utilizează în regim extrabugetar de către unităţile de învăţământ din
municipiul Buzău, conform bugetelor de venituri şi cheltuieli legal aprobate, inclusiv pentru unităţile de învăţământ fără
personalitate juridică arondate, cu obligaţia de a vira către bugetul local o cotă-parte de 50% din veniturile realizate, conform
Hotărârii nr. 10/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Plata de către contribuabili a taxelor pentru utilizarea locurilor publice sau private se face anticipat, în situaţia în care
perioada de utilizare a locurilor publice este mai mică de o lună şi lunar, în cazul în care perioada de utilizare a locurilor publice
este mai mare de o lună.
Taxele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii nu îi exonerează pe contribuabili de plata impozitului pe clădiri
stabilit în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre și nici de plata taxei pe teren stabilită în conformitate cu art. 463, alin. (2) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

ALTE TAXE LOCALE pentru anul fiscal 2020, indexate cu rata inflației 4,6%
-lei(Art .486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal)
Art.1.- (1) Taxa pentru realizarea de copii de pe documente, eliberate în condiţiile legii, se stabileşte la valoarea de 1
leu/pagină.
(2) În cazul în care solicitarea de informaţii potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare implică şi realizarea de copii a unor documente pe CD, taxa datorată de
solicitant este de 11 lei, reprezentând contravaloarea CD – ului şi a operaţiunilor de înregistrare.
(3) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de
consiliul local:
a) la scara 1:500
11,50 lei;
b) la scara 1:1000
17,78 lei;
c) la scara 1:2000
23,01 lei;
d) mai mare de 1:2000
33,47 lei.
(4) Taxa pentru realizarea de copii de pe documente se plăteşte anticipat eliberării acestora.
Art.2.- Alte taxe locale
A.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 3/1994, cu modificările ulterioare pentru anul fiscal 2020, indexate cu rata inflației
4,6%
-lei-:
a) taxa pentru ocuparea terenurilor proprietate
publică sau privată a municipiului cu garaje
(construcţii provizorii);
b) taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru
agricultură

52,30 lei/m.p./an
2,09 lei/m.p./an

c)

taxa pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice
a terenurilor din intravilan, în vederea atribuirii
acestora în proprietate conform prevederilor art. 36
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare.

31,38 lei

B.- Taxa stabilită conform art. 8 din Metodologia executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice
sau spaţiilor verzi, aprobată prin Hotărârea nr. 51/1995, cu modificările ulterioare pentru anul fiscal 2020, indexate cu
rata inflației 4,6%
-lei-:
a). taxa unică pentru eliberarea agrementului
285,55 lei
b). taxa pentru viza anuală a agrementului
170,49 lei
c). taxă pentru modificarea sau completarea
agrementului
89,95 lei
C.- Taxele stabilite pentru accesul cu autovehicule în parcul Crâng:
a). pentru accesul cu autovehicule proprietatea
persoanelor fizice si persoanelor juridice,
în limita locurilor disponibile, în parcarea special amenajată
- fiecare acces
20,92 lei/acces
- abonament
313,80 lei/lună
b). pentru accesul cu autovehiculele în vederea
aprovizionării unităţilor de alimentaţie publică
313,80 lei/lună
existente în parcul Crâng, fiecare societate de
aprovizionare
Taxele prevăzute la pct. C din prezentul articol se încasează de Societatea Comercială "Urbis – Serv " S.R.L. Buzău, din
veniturile lunare realizate un procent de 50% se face venit la bugetul local.
D.- Taxa stabilită prin Hotărârea nr. 65/1996 pentru utilizarea tempo-rară a locurilor publice în vederea
organizărilor de şantier sau punctelor de lucru, cu modificările ulterioare:
3,13 lei/m.p./zi

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor lucrări de construcţii, prin depăşirea termenului de
realizare a lucrărilor prevăzut în Avizul pentru începerea lucrărilor eliberat de către Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei
municipiului Buzău, taxa este de 10 lei/m.p./zi.
Taxa pentru depăşirea termenului de realizare a lucrărilor se încasează de către Direcţia Finanțe Publice Locale.
Pentru unităţile sub autoritatea consiliului local taxa respectivă nu se aplică, acestea având însă obligaţia să obţină Avizul
pentru începerea lucrărilor.
E.- Taxa de reabilitare termică conform HCL 156/25.08.2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică și
stabilirea mecanismului de recuperare la bugetul local a contribuției beneficiarilor finali ai lucrarilor de reabilitare
termică, a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale.
Taxa se instituie numai pentru beneficiarii direcți ai proiectelor finanțate din fonduri UE, pe un termen de 5 ani de la
momentul finalizării lucrărilor, conform mecanismului de recuperare și a contractului de mandat semnat între UAT Municipiul
Buzău și Asociațiile de Proprietari, până la recuperarea sumelor datorate de proprietari.
F. - Hotărârea nr. 174/2005 privind stabilirea taxei speciale pentru parcarea autoturismelor în parcările publice din
municipiul Buzău, cu modificările ulterioare :
2,09 lei/oră
Taxa de la lit. F este valabilă până la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de
administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău.
G.- Hotărârea nr. 97/2005 privind înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării :
77,00 lei
H.- Art.3 din Hotărârea nr. 172/2016 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport
marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău:
a)pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată
cuprinsă între 7,5 tone şi 12,0 tone:

57,53 lei/zi
287,65
lei/lună
2.588,85
lei/an

b)pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată
cuprinsă între 12,1 tone şi 16,0 tone:

92,04 lei/zi
460,24
lei/lună
4,142,16
lei/an

c)pentru autovehicule cu o masă totală maximă autorizată
cuprinsă între 16,1 tone şi 40 tone, precum şi pentru
autovehiculele care transportă mărfuri şi produse
periculoase:

115,06 lei/zi

e) pentru autovehiculele cu gabarit depăşit, precum şi pentru
autovehiculele care transportă mărfuri şi produse periculoase
cu o masă totală maximă autorizată peste 40 tone:

172,59 lei/zi
920,48 lei/
lună

575,30
lei/lună
5.177,70
lei/an

8.284,32
lei/an
I.- Art. 51 din Hotărârea nr. 72/2008 privind reglementarea activităţilor de transport public în regim de taxi sau de
închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău:
a) eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi
b) eliberarea autorizaţiei de transport în regim de închiriere
c) eliberarea autorizaţiei de dispecerat
d) eliberarea autorizaţiei de taxi şi copii conforme
e) eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor de transport,
autorizaţii taxi, a copiilor conforme şi a autorizaţiei de
dispecerat
f) folosirea locurilor de parcare stabilite pentru taximetrie

786,59 lei
461,28 lei
461,28 lei
461,28 lei

156,90 lei
134,93 lei/autoturism/an

g) taxa pentru viză autorizaţie de transport în regim de taxi

575,30 lei

J.- Hotărârea nr. 8/2011 pentru stabilirea la nivelul municipiului Buzău a taxei speciale pentru desfacerea
căsătoriei, prin divorţ, pe cale administrativă:
690,36 lei.
K.- Hotărârea nr. 171/2016 privind instituirea unor restricţii de cir-culaţie pentru autovehicule pe străzile Lt.
Godeanu şi Independenţei ( între strada Pompiliu Ştefu şi imobilul cu nr.26)din municipiul Buzău:
a) primele 60 minute
3,13 lei
b) pentru 2 ore sau fracţiune de oră
6,27 lei
c) pentru 3 ore sau fracţiune de oră
17,78 lei
d) pentru mai mult de 3 ore se adaugă 10 lei pentru fiecare oră sau fracţiune de oră în plus
L. Taxa specială pentru refuzul de sterilizare a câinilor prevăzută de Regulamentul privind controlul reproducerii
câinilor, aprobat prin Hotărârea nr. 11/2013:
115,06 lei/câine
M.- Hotărârea nr. 74/2015 privind aprobarea documentaţiei de atri-buire a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele secundare din municipiul Buzău:
a). taxa pentru eliberarea licenţei de traseu
pentru curse regulate, regulate speciale sau
suspendate
b) taxa pentru înlocuirea licenţei de de traseu
pentru curse regulate sau regulate speciale ocazionată
de schimbarea denumirii operatorului de transport ori
a adresei sediului profesional al acestuia
c) taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei de traseu

345,18,00 lei

345,18 lei
105,64 lei

N.- Hotărârea nr. 192/2018 pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către utilizatori, în cazul
prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare:
Taxa specială de salubrizare, datorată de către utilizatori în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără
contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Buzău, taxă care se stabileşte după cum urmează:

a) persoane fizice
b) persoane juridice

41,84 lei/lună/persoană
418,40 lei/lună/m.c.

O.- Hotărârea nr. 178/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a pieţelor din municipiul Buzău şi a
procedurii de autorizare a acestora:
(1) Tariful de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a pieţelor:
209,20 lei.
(2) Autorizaţia de funcţionare a pieţei se vizează anual până
la 31 martie a fiecărui an.
(3) Tariful de vizare a autorizaţiei este jumătate din cuantumul
de eliberare al acesteia.
104,60 lei

PRIMAR,
Constantin Toma
DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia Finanţe Publice Locale
Laurențiu Vasile

