
                                                    ROMANIA 
                                           JUDETUL BUZAU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

                                             
 H O T A R A R E  

 

Privind   stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Zarnesti, jud. 
Buzau, pentru anul 2017 

 

 
 

      Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau  
     Avand in vedere: 

- expunerea demotive a primarului comunei Zarnesti, inregistrata  la nr.       

 4889/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti, inregistrat la nr.4890/2016;  
    -  raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
    - prevederile art. 20 lit.b) din Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     - prevederile Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
     - prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 

     - prevederile Ordonantei de Urgenta  nr. 50/2015 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 205/2015 

privind Codul de Procedura Fiscala  
     - prevederile art. 6 alin(9) din legea 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul  art.36 alin(2), lit.”b” raportat la lin(4) lit.”c” si ale art. 45(2), 
lit.”c”,  din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T A R A S T E 
 

 

    Art.1.  Se stabilesc impozitele si taxele locale la nivelul comunei Zarnesti, 
jud. Buzau pentru anul 2017, conform anexei nr.1,  care face parte integranta 

din prezenta hotarare 
   Art.2.Pentru anul 2017 se aproba acordarea facilitatilor fiscale prevazute de 
art. 456, art. 464, art. 476, din Legea nr. 227/2005 privind Codul Fiscal, 

potrivit anexei nr. 2 
   Art.3.  Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe 
locale, inclusiv Hotararile Consiliului local zarnesti, prin care s-au instituit/ 

stabilit  impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani, anteriori anului fiscal 
curent este prevazut in Anexa nr. 3. 



   Art.4. Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local 
al comunei Zarnesti, in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale, pe o 

perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazut in Anexa nr. 4. 
   Art.3  Se aproba criteriile  de incadrare a cladirilor si terenurilor  in categoria  

neingrijte potrivit anexei nr. 5 
   Art.4. Se stabilesc chiriile  pentru spatiile si terenurile din domeniul public si 
privat al comunei Zarnesti, valabile in anul 2017, conform Anexei nr. 6, care 

fac parte integranta din prezenta hotarare. 
   Art.5. Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor  
interesate prezenta hotarare.        
                                 Presedinte  de sedinta 

                                            Consilier, 

                                                   
 
Nr. 2                                                                                                              

Zarnesti   31.01.2017          
 

                                                             
                                                        
                                                                   Contrasemneaza,    

                                                                      Secretar, 
                                                                 Baltateanu Argentina  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

“Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in 
sedinta din         cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ___voturi 

pentru, ____abtinere si ___voturi impotriva, din totalul de 14 consilieri in 
functie si ___consilieri prezenti la sedinta” 
 

 



 
 


