
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA ZIDURI 

 
    HOTĂRÂREA nr. 33 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor 
aplicabile in anul 2016 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau 

 
Consiliul Local al comunei Ziduri   
Având în vedere:  

 expunerea de motive a primarului comunei înregistrată sub nr. 
7129 din  12.11.2015, prin care se propune stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pe anul 2016; 

 raportul compartimentului  taxe si impozite locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.7130 din  
12.11.2015           

 prevederile titlului IX – impozite si taxe locale, din Legea nr. 
227/2015  privind  Codul Fiscal,  

 prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua 
de localitati, actualizata, cu modificările şi completările ulterioare;   

 prevederile Legii 117/1999, privind taxele extrajudiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 avizul comisiilor de specialitate nr. 144/2015; 
In temeiul art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin.1., art. 45 alin.2 lit. 

c),si art 115  alin 1. lit.b. din Legea administraţiei publice l                                                                                                                                                                                                                                                                   
ocale nr. 215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. Se stabilesc impozitele, taxele locale si scutirile aferente 
acestora care se vor aplica la nivelul  comunei Ziduri in anul 2016, 
conform anexelor nr 1-6, care fac parte din prezenta hotarare.                                                                                                                                                                                 

Art.2.  In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 
fiscal 2016, se stabilesc urmatoarele reguli: 

    a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in 
proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au 
obligatia sa depuna declaratii până la data de 29 februarie 2016, 

    b) persoanele juridice au obligatia să depuna declaratii privind 
cladirile pe care le detin in proprietate  la data de 31 decembrie 2015, 
destinatia si valoarea impozabila a acestora, până la data de 29 februarie 
2016; 

    c) persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2015 
detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor 
legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice au obligatia sa  
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depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente 
justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritatii publice 
locale, pana la data de 29 februarie 2016; 

    d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe 
cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de 
transport prevazute la art. 456, 464 si 469 se aplica incepand cu data de 
1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise 
pana la data de 31 ianuarie 2015 si care sunt depuse la compartimentele 
de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 29 
februarie 2016. 

Art3.(1) Impozitul/taxa pe clădiri, teren si mijloacele de transport 
se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 

       (2) Impozitul anual pe cladiri, teren si mijloace de transport 
datorat bugetului local de catre contribuabili, persoane fizice sau 
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la 31 martie 
2016. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe 
cladiri amplasate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, suma de 50 lei 
se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 

       (3) Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 
2016, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra 
mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2016 de către 
contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice  se acorda o bonificaţie 
de 10%. 

Art.4. Zonarea intravilanului comunei Ziduri este stabilita conform 
anexei nr. 8, care face parte din prezenta hotarare. 

Art.5. Sanctiunile aplicate persoanelor fizice si juridice sunt 
stabilite in anexa nr. 9, care face parte din prezenta hotarare.  

Art.6. Pentru anul 2016 nivelurile taxelor extrajudiciare de timbru 
sunt cele stabite prin Legea nr. 117/1999, cu modificarile si completarile 
ulterioare. sunt precizate in anexa nr. 7 care face parte din prezenta 
hotarare si nivelurile taxelor judiciare de timbru sunt cele stabilite 
conform OUG 80/2013, privind taxele judiciare de timbru  

 Art.7. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul 
comunei prin compartimentele de specialitare. 
         Art.8. Secretarul comunei Ziduri va comunica prezenta hotarare: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău; 
- Primarului comunei Ziduri; 
- Compartimentului de impozite şi taxe; 
- Site-ul instituţiei. 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Stoica Grama                                           Secretar, 
                                                   Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data 
de 27.11.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3) din Legea nr. 215/2001, 
a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi 
pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie şi 12 
prezenţi la şedinţă. 
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