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- privind aprobarea unor măsuri în vederea stimulării gradului de colectare a debitelor 
la bugetul local al comunei Vama Buzăului 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2012; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului de 

specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 124/2011 privind modificarea 
şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Analizând prevederile art. 36, alin. (4), lit. ,,a” şi lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă unele măsuri în vederea stimulării gradului de colectare a debitelor la bugetul local al 
comunei Vama Buzăului, astfel: 

 nu se vor mai elibera adeverinţe de la registrul agricol al Primăriei comunei Vama Buzăului 
persoanelor care sunt înregistrate cu debite restante către bugetul local al comunei Vama Buzăului la 
data solicitării eliberării acelei adeverinţe; 

 nu se vor mai elibera copii de pe diverse documente din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului, 
inclusiv din arhivă, persoanelor care sunt înregistrate cu debite restante către bugetul local al comunei 
Vama Buzăului la data solicitării eliberării acelei copii; 

 nu se vor mai elibera şi întocmi documente de urbanism şi amenajarea teritoriului persoanelor 
fizice şi juridice care sunt înregistrate cu debite restante către bugetul local al comunei Vama Buzăului 
la data solicitării eliberării sau întocmirii acestor documente; 

 nu se vor mai elibera diverse documente necesare pentru întocmirea dosarelor de ajutor social şi 
alocaţie de susţinere, de către Primăria comunei Vama Buzăului persoanelor care sunt înregistrate cu 
debite restante către bugetul local al comunei Vama Buzăului la data solicitării întocmirii acestor 
documente.   

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează aparatul de specialitate 
al primarului comunei Vama Buzăului. 

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, 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
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