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HOTĂRÂREA
nr. 87 din 16.12.2011
- privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 în comuna Vama Buzăului
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 16.12.2011,
ţinând seama de necesitatea asigurării veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2011, în
scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, precum şi de condiţiile locale specifice zonei,
văzând referatul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3,
analizând prevederile:
a) art. 139, al. (2) din Constituţia României, republicată,
b) art. 9, pct. 3, din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 27, art. 36 al. (2), lit. b, şi al. 4, lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
d) art. 5, al. (1), lit. a, al. (2), art. 16, al. (2), art. 20, al. (1), lit. b, şi art. 27, din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
e) titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în special
pct.2901 alin(2) introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.44/2004;
f) Legii 117/1999 – privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare,
g) Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010;
h) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59 din 30 iunie 2010, pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal,
i) Legea nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea O U G nr. 155/2007 pentru modificarea
alin (4) şi (5) ale art. 263 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
j) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92 / 2003 , privind Codul de procedură fiscală cu
completările şi modificările ulterioare, art. 178 ;
În temeiul art. 45, al.”1” şi cel al art. 115, al. (1), lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând act de prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Vama Buzăului nr. 22/2000.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă impozitele şi taxele locale, pentru anul 2012, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.
1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă majorarea nivelului anual al impozitelor pe clădiri (persoane fizice, persoane
juridice) şi teren intravilan şi extravilan (persoane fizice, persoane juridice) în procent de 10 %.
(2) Se aprobă majorarea nivelului anual al impozitelor şi taxelor pe mijloace de transport cu
tracţiune mecanică , cu capacitate cilindrică până la 2000 cmc inclusiv, în procent de 20 %.
(3) Se aprobă majorarea nivelului anual al taxelor pentru vehicule lente cu 20 %
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Art.3: (1) Pentru plata cu anticipaţie pe întregul an 2012, până la data de 31 martie inclusiv, a
impozitelor şi taxelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport se aplică o bonificaţie de 10% pentru
persoanele fizice, respectiv 5 % pentru persoanele juridice.
(2) În cazul în care plata impozitelor şi taxelor se face în mai multe tranşe,
bonificaţia prevăzută la alin. 1 se acordă la data achitării ultimei tranşe, dar nu mai târziu de data de 31
martie 2012, inclusiv.
(3) Impozitele şi taxele, se plătesc în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi
până la 30 septembrie inclusiv. Impozitele şi taxele anuale datorate aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri, amplasate
pe raza aceleiaşi unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul cumulat.
Art.4: Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de de 31.12.2011, mai mici de 10 lei, se
anulează.
Art.5: Se aprobă rangul şi zonarea comunei Vama Buzăului conform anexei nr. 2, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Art.6: Primarul comunei Vama Buzăului, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov,
compartimentului taxe şi impozite locale şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciprian Crinu BORDAŞ

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

