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                                                              nr. 45 din 18.05.2011  
 
 

- privind aprobarea instituirii unei taxe de rampă pentru exploatarea de material lemnos 
 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.05.2011; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de dl. consilier local Bordaş Ciprian Crinu, referatul 

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

ulterioare, ale 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, ale art. 36, alin. (2), 
lit. ,,c” şi alin. (4), lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 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 instituirea unei taxe de rampă pentru exploatarea de material lemnos, în cuantum de 1 
leu/m.p., taxă ce va fi percepută pentru rampele aflate pe terenul proprietate a Comunei Vama Buzăului. 

 
Art.2: Nerespectarea prevederilor art. 1 atrage sancţiunea contravenţională cu amenda în cuantum de la 

500 lei la 2.500 lei. 
 
 Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului şi compartimentul taxe şi impozite asigură aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Cristian Fabian ROTH                                                             Avizează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                 Adrian – Constantin GĂITAN 


