
   
R O M Â N I A                             

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA UNGURIU 
CONSILIUL LOCAL 

 

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 , înregistrat  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);  

- prevederile 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, actualizată ;  

- 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 H.C.L. Unguriu nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2013 la nivelul comunei Unguriu  şi 
ale H.C.L. Unguriu nr. 24/2013 privind modificarea şi 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   

 
 

HOTĂRÂRE : 
 
 

Art.1. Se  menţin  nivelurile  taxelor  şi  impozitelor  locale  şi al amenzilor aplicate 
în anul 2015  la  nivelul  comunei  Unguriu ,  la nivelul celor stabilite în anul 2013 
prin hotărârile Consiliului local Unguriu nr. 1/07.01.2013 , respectiv nr. 
24/11.06.2013 . 



Art. 2. 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  . 
 

 
     

           PREŞEDINTE SEDINŢĂ   , 
Consilier Stăruiala Grigore                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 
 
 

 

 

 

Unguriu , 11.12.2014 

Nr. 42 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinară din data de 

11.12.2014, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice locale , 
republicată şi actualizată , cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din numărul total 

de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


