
   
R O M Â N I A                             

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA UNGURIU 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E   
privind modificarea hotararii Consiliului local Unguriu nr. 42/2014 , privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 
2015 la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau  

 

 
 
 Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău , 

Având în vedere : 
-  expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu nr. ______/2015 ; 

-  raportul  compartimentului de resort , înregistrat  la  nr. ______/2015 ;   
-  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  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 , actualizată  ; 
- prevederile hotararilor Consiliului local Unguriu nr. 1/07.01.2013 , respectiv nr. 
24/11.06.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 si 
ale H.C.L. Unguriu nr. 42/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2015 la nivelul comunei Unguriu , 

 
 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   
 

HOTĂRÂRE : 
 

Art.1. Se  aproba modificarea hotararii Consiliului local Unguriu nr. 42/2014 , 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in 
anul 2015 la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau , conform anexei la prezenta 
hotarare care face parte integranta din aceasta . 
Art. 2. Viceprimarul comunei Unguriu si compartimentul contabilitate , colectare 
impozite şi 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 ,                                                   Avizat legalitate ,           
            Primar ,                                                    Secretar comună ,  
   Ing. Tirizică Gheorghiţă                                 Jr. Marin Adrian Vasile 

 



 

 

 ANEXA  

La H.C.L. Unguriu nr. _____/2015 

 

 

 

ART. 1. Hotararea Consiliului local Unguriu nr. 42/2014 , privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 
2015 la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau , se modifica si completeaza 
astfel : 

 
 Cap. Alte taxe locale se modifica si completeaza cu  : 

 
Taxa macinat/urluit porumb la Moara comunala Unguriu – 0,10 lei / Kg ; 
 
Taxa inchiriere autobasculanta Mercedes Atego 7,5 Tone - ____ lei / Km . “ 
 
 

        ART.2. Restul prevederilor Hotararii Consiliului local Unguriu nr. 
42/2014 isi mentin valabilitatea . 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

    Avizat contabil , 

Ec. Enachescu Elena  



     JUDETUL  BUZAU 

   COMUNA UNGURIU 
          - PRIMAR - 

    Nr. ______ / ______________ 
 

 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

La  proiectul  de  hotarare  privind modificarea hotararii 

Consiliului local Unguriu nr. 42/2014 , privind stabilirea 
impozitelor şi  

taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2015  

la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau  
 

 

 

 

 

Luand in considerare prevederile legale in materie , 
respectiv Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu 
modificarile si completarile aduse acestuia  , respectiv Legea nr. 
273/2006 , privind finantele publice locale, actualizata , cat si 
necesitatea colectarii de  taxe locale , s-a luat decizia promovarii 
acestui proiect de hotarare prin care se propune stabilirea unor 
taxe locale din utilizarea bunurilor proprietate ale comunei 
Unguriu , aducatoare de venituri suplimentare la bugetul local  .  
 
 
 

Initiator , 
Ing. Tirizica Gheorghita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL  BUZAU 

COMUNA UNGURIU 
- Compartiment contabilitate , impozite si taxe locale  - 

Nr. _____ / ________________ 
 

RAPORT SPECIALITATE 
la  proiectul  de  hotarare  privind modificarea hotararii 

Consiliului local Unguriu nr. 42/2014 , privind stabilirea 
impozitelor şi  

taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2015  
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 Legii nr. 273/2006 , privind finantele 
publice locale, actualizata, a fost initiat acest proiect de hotarare prin 
care se propune intituirea de taxe locale din utilizarea bunurilor 
proprietate publica/privata ale comunei Unguriu . 

Se propune astfel instituirea unei taxe de macinat/urluit porumb 
si o taxa pentru inchirierea autobasculantei 7,5 To marca Mercedes 
Atego , prin modificarea hotararii de consiliu local prin care s-au 
stabilit impozitele si taxele locale pentru anul 2015 . 

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

 Pentru  aceste  motive , consider oportun si  legala 
adoptarea acestui proiect de hotarare . 
 

 
 

Inspector, 
Ec. Enachescu Elena   

 


