
R O M Â N I A                             

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 

CONSILIUL LOCAL 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E  
privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor aplicabile  

în anul 2015 la nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău  
 

 Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu ,  înregistrată  la  nr. 4944/2014  ; 

-  Raportul  compartimentului de resort , inregistrat  la  nr. 4996/ 2014 ;   

-  Raportul  de  avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 

- Prevederile Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind 

impozitele şi taxele locale; 

- prevederile H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, 

pct.224 şi pct.290^1 alineat (2); ale H. G. nr. 956 /2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 

fiscal 2010, actualizata ; ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin. (4) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 , privind administraţia publică locală , republicată 

, actualizata  ; 

- Prevederile H.C.L. Unguriu nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor 

aplicabile in anul 2013 la nivelul comunei Unguriu  si ale H.C.L. Unguriu nr. 24/2013 privind modificarea si 

completarea H.C.L. Unguriu nr. 1/2013 ;  
 

 În temeiul art.45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) Lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , emite următoarea   
 

HOTARÂRE : 

Art.1. Se  mentin  nivelurile  taxelor  şi  impozitelor  locale  si al amenzilor aplicate in anul 2015  la  nivelul  

comunei  Unguriu ,  la nivelul celor stabilite in anul 2013 prin hotararile Consiliului local Unguriu nr. 

1/07.01.2013 , respectiv nr. 24/11.06.2013 . 

Art. 2. Compartimentul contabilitate , colectare impozite si taxe locale  din  cadrul  aparatului de 

specialitate al primarului  comunei Unguriu  va  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri 

Art.3. Secretarul  comunei  Unguriu va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi instituţiilor  

interesate  şi  va  face  publicitatea  cerută de  lege  . 
                            

           

                                      Iniţiator ,                                                        Contrasemnează ,           

                               Primar ,                                                         Secretar comună ,  

                  Ing. Tirizică Gheorghiţă                                    Jr. Marin Adrian Vasile 



     JUDETUL  BUZAU 
   COMUNA UNGURIU 
          - PRIMAR - 
    Nr. 4944 / 05.11.2014 
 

 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

La  proiectul  de  hotarare  privind stabilirea  impozitelor  si  
taxelor  locale pentru anul 2015 ,  

de la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau 
 
 

 

 

 

Luand in considerare prevederile legale in materie , respectiv 
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile aduse acestuia  , 
respectiv H.G. nr. 956 / 2009 , privind nivelurile pentru valorile 
impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , 
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010  si Legea 
nr. 209/2012 privind aprobarea O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 571/2003 , privind Codul Fiscal , precum si 
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale , s-a luat decizia 
promovarii acestui proiect de hotarare prin care se propune a se 
mentine aceleasi nivel al impozitelor si taxelor  locale , precum si al 
amenzilor ca si in anul 2014 , motiv pentru care va solicit aprobarea 
acestuia in forma propusa .  
 
 
 

Initiator , 
Ing. Tirizica Gheorghita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL  BUZAU 
COMUNA UNGURIU 

- Compartiment contabilitate , impozite si taxe locale  - 
Nr. 4996 / 06.11.2014 

 
RAPORT SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotarare  privind stabilirea  impozitelor  si taxelor  locale  
pentru anul 2015 , de la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau   

 
 
 
 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare  , respectiv  Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare , 
precum si prevederile H.G. nr. 956 / 2009 , privind nivelurile pentru valorile 
impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , 
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010,cat si Legea nr. 
209/2012 privind aprobarea O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 571/2003 , privind Codul Fiscal , precum si pentru 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale , a fost initiat acest proiect de 
hotarare . 

Structura acestui proiect de act normativ este cea din anul anterior 
actualizata cu actele normative emise in acest domeniu .  

 Pentru  aceste  motive , consider oportun , legal si in acelasi timp 
de maxima urgenta adoptarea acestui proiect de hotarare . 
 

 

 

Inspector, 
Ec. Milea Magdalena Carmen  


