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                 nr. 89 din 04.12.2020 

- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, 
pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.12.2020, 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Vama Buzăului și referatul de aprobare al 

acestui proiect de hotărâre; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3) art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
4) art. 84, alin. (3) și art. 129, alin. (4), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
5) art. 5, alin. (1), lit. ,,a” și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. ,,b”, art. 27, art. 30 și art. 

761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6) art. 1, art. 2, alin. (1), lit. ,,h”, precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

7)       H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal;  

8) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 
și completările ulterioare; 

9) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
10) H.G. nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;  
11) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

12) art. 18, alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

13) art. 25, lit. ,,d” din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

14) art. 1, alin. (4), lit. ,,l”, art. 8, alin. (3), lit. ,,j”, art. 43, alin. (7) și art. 44, alin. (2), lit. ,,d” din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

15) art. 5, alin. (2), lit. ,,k”, art. 26, alin. (1), lit. ,,b” și ,,c”, alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

16) art. 10, lit. ,,g” și art. 34, alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
17) art. 14, lit. ,,f” din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată 

(r2); 
18) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
19) art. 6, lit. ,,b” din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
20) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;  
 
 
 



 
 
21) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 
22) ORDINULUI nr. 37 din 5 martie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol  pentru perioada 2020-2024;23) Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2005 privind 
aprobarea reglementărilor necesare înregistrării mașinilor autopropulsate pentru lucrări, mașini agricole sau 
forestiere, vehicule cu tracțiune animală, precum și altele pentru care nu există obligația înmatriculării; 

23)   Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

24) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2000; 
25)        Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 21 din 28.02.2020 - privind aprobarea 

indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului pentru anul 2021; 
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 
cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Luând act de:  
a)raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Vama Buzăului;   
b)avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul Consiliilor 

Locale să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 
finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 

Ținând cont de situația economică determinată de pandemia COVID-19; 
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1: Se stabilesc impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale la nivelul comunei Vama 
Buzăului, pentru anul 2021, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Se aprobă rangul şi zonarea comunei Vama Buzăului conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3: Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, se vor 
indexa în anul 2021 cu rata inflației aferentă anului fiscal 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului 
Finanțelor Publice și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și aprobată prin H.C.L. nr.21 
din 28.02.2020. 

Art.4: Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de de 31.12.2020, mai mici sau egale cu 20 lei, se 
anulează. 

Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 
patrimoniu asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Biroului 
buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      Ioan Nicolae MARIȘ   
                                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate, 
                                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


