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- privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei  

Vama Buzăului pentru anul 2023 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2022; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de 

aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 art. 84, alin. (3) și art. 129, alin. (4), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
  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; 

 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; 

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

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1: Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului 

pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1% aferentă anului fiscal 2021 și comunicată pe site-ul oficial al 
Ministerului Finanțelor Publice. 

 
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare 

creanţe, patrimoniu asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
 
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, 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 
                                  Radu COMĂNIȚĂ                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru.” 


