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- aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

70/29.12.2016 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul 
comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70 din 29.12.2016  - 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, 
pentru anul 2017; 

În conformitate cu prevederile art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

Luând în considerare prevederile art. 59 și următoarele din Legea nr. 24/2000 - privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
70/29.12.2016 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei 
Vama Buzăului, pentru anul 2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului, împreună cu compartimentul financiar – contabilitate asigură 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
 
  
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, compartimentului 
financiar - contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                                  Avizează pentru legalitate, 
                                                      SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                           Adrian Constantin GĂITAN 
 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”; 


