
Pagină 1 din 3 
 

CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE    20 /2018 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

___________CONSILIUL LOCAL CANESTI__________ 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotararii Consiliului local Canesti nr. 18 din 26 aprilie 

2018  ‚ «privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe 
asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 

Canesti, judetul Buzau în anul 2019» 
	
	
	
	

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 

Avand	in	vedere	:		adresa	Institutiei	Prefectului	–	judetul	Buzau	nr.	6441	din	24	mai	2018	privind	
reanalizarea	HCL.	 nr.	 18/26.04.23018	privind	 valorile	 impozabile	 ,	 impozitele	 si	 taxele	 locale	 si	
alte	 taxe	asimilate	acestora	 ,	precum	si	amenzile	aplicabile	 in	comuna	Căneşti	 ,	 judetul	Buzau	 in	
anul	2018	;	
v expunerea	 de	motive	 a	 primarului	 comunei	 dl	 Stoica	MARIN	 ,	 înregistrată	 la	 nr.	 1.323	 	 din																

29	mai	2018	;	
v raportul	 comun	 de	 specialitate	 la	 proiectul	 de	 hotarare	 intocmit	 de	 catre	 compartimentul	

administratie	 publica	 din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	 primarului	 ,	 inregistrat	 la	 nr.	
1.324		din			29	mai		2018	;	

v raportul	 de	 avizare	 pe	 fond	 la	 proiectul	 de	 hotărâre	 ,	 emis	 de	 Comisiile	 de	 specialitate	 ale	
Consiliului	 Local	 Canesti,	 inregistrat	 la	 nr.	 1.334/1.335/1.336	 din	 30	 mai	 2018	 anexat	 la	
hotărâre	;	

v prevederile	 art.	 1	 din	 Hotararea	 Consiliului	 Local	 nr.	 18	 din	 26.04.2018	 privind	 valorile	
impozabile,	 impozitele	 și	 taxele	 locale	 și	 alte	 taxe	 asimilate	 acestora	 precum	 și	 amenzile	
aplicabile	în	comuna	Canesti,	judetul	Buzau	în	anul	2019	;	

v prevederile	art.	4	și	art.	9	paragraful	3	din	Cartea	europeană	a	autonomiei	locale,	adoptată	la	
Strasbourg	la	15	octombrie	1985	şi	ratificată	prin	Legea	nr.	199/1997;	

v prevederile	 	 art.	 56	 ,	 art.	 120	 ,	 alin.	 (1),	 art.	 121	 alin.	 (1)	 și	 (2)	 și	 art.	 139	 alin.	 (2)	 din	
CONSTITUŢIE*)	din	21	noiembrie	1991	(*republicată*)	;		

In	 conformitate	 cu	 :	 prevederile	 art.	 59	 din	 LEGEA	 nr.	 24	 din	 27	 martie	 2000			
(**republicată**)(*actualizată*)			privind	normele	de	tehnică	legislativă	pentru	elaborarea	actelor	
normative	;	
 In	temeiul	prevederilor	:	art	.	45	,	alin.	(1)	,	coroborat	şi	art.	115	,	alin.	(1),	lit.	“b”	din	Legea	nr.	215	/	
2001	privind	administraţia	publică	(*actualizata*)	(*republicată*)	modificata	si	completata	:	
	

H O T A R A S T E : 
 

Articol Unic :	(1)	prevederile  “Art. 1 , din Hotararea Consiliului Local nr. 18 din       
26 aprilie 2018 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și 
alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 
Canesti, judetul Buzau în anul 2019 : 
 
 „...Se aproba nivelurile valorilor impozabile , impozitele , taxele locale , şi amenzile, în 
sume fixe sau cote procentuale , pentru anul 2019 , astfel cum sunt redate , in 
ANEXA nr. 1 , la prezenta hotarare …”		.	
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                    se modifica si va avea urmatorul cuprins :  
 
 

 „...Se aproba nivelurile valorilor impozabile , impozitele , taxele locale , şi amenzile, în  
sume fixe sau cote procentuale , pentru anul 2019 , potrivit ANEXELOR  nr. 1-13 , 
care fac parte integranta din prezenta hotarare …“. 
 
 
 

 (2)	 prevederile  “Art. 2 , din Hotararea Consiliului Local nr. 18 din            
26 aprilie 2016 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și 
alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 
Canesti, judetul Buzau în anul 2019 : 
 
 „...LISTA ACTELOR NORMATIVE care au stat la baza stabilirii impozitelor si 
taxelor locale la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau se regaseste in  ANEXA 
nr. 2 …”		.	
                    se modifica si va avea urmatorul cuprins :  
 
 

„...LISTA ACTELOR NORMATIVE care au stat la baza stabilirii impozitelor si 
taxelor locale la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau se regaseste in         
ANEXA nr. 12 …“. 
 
 

(3)	 prevederile  “Art. 1 , din Hotararea Consiliului Local nr. 18 din                     
26 aprilie 2016 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și 
alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 
Canesti, judetul Buzau în anul 2019 :  

 
„...Se aprobă REGULAMENTUL privind procedurile de acordare de facilităţi 
fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe 
teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici, astfel cum este redat în ANEXA nr.3 . 
…”		.	
                    se modifica si va avea urmatorul cuprins :  
 
 

„... Se aprobă REGULAMENTUL privind procedurile de acordare de facilităţi 
fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe 
teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici, astfel cum este redat în                        
ANEXA nr. 13 . …“. 
 
 
 

(4)	 prevederile  “Art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 18 din                     
26 aprilie 2016 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și 
alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 
Canesti, judetul Buzau în anul 2019 „...ANEXELE nr. 1 , 2 si 3 fac parte 
integranta din prezenta hotarare  …”		.	

 
                      „ se abroga „ :  
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(5)	…”Art. 5, Art. 6 , Art. 7 din Hotararea Consiliului Local nr. 18 din                     
26 aprilie 2016 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și 
alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 
Canesti, judetul Buzau în anul 2019 se renumeroteaza astfel :  

 
 

Art.5 va primi numarul “4	“	;	
 

Art.6  va primi numarul “5	“	;	
 

Art.7 va primi numarul   “6“;	
 
 

 

 (6) …” Se aproba republicarea* Hotararii nr. 18 din 26 aprilie 2018 «privind 
valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 
acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Canesti, judetul Buzau 
în anul 2019» conform modificarilor din prezenta hotarare « . 
 
 
 
	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Dorina ZAHARIA 

 
 

        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
 
 

Nr. 20. Canesti , Buzău - 31  mai   2018 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzua	in	sedinta	din	
data	de	31	mai	2018		,	cu	respectarea	prevederilor	art.	45	,	alin.	 	(1)	din	Legea	nr.	215/2001	a	administratiei	
publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	8	voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„–„	impotriva	din	
numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


