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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA RUȘEȚU 
CONSILIUL LOCAL  

  
HOTĂRÂRE 

privind  
modificarea articolului 36 din hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr. 58 din 21 

decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
aplicabile în anul fiscal 2023 în comuna Ruşeţu 

 
 
 

Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău,  
 Având în vedere :  

- referatul de prezentare al Primarului comunei Ruşeţu înregistrat la 
nr.522/01.02.2023; 

- raportul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu înregistrat la nr.690/10.02.2023; 

- adresa Instituției Prefectului – județul Buzău, nr.324/09.01.2023; 
- prevederile art. 484 și art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 27 si art.30 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare,  
- prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare privind transparenta decizionala in  administratie publica; 

În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit.c), art.139 alin.(3) 
lit.c) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2020 a privind Codul administrativ al 
Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Adoptă următoarea,  

H O T Ă R Â R E: 

 
     Art.1 Articolul 36 din Hotărârea consiliului local al comunei Rușețu nr.58 din 21 
decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 
2023 în comuna Ruşeţu, se modifică și va avea următorul cuprins: 
  
”Art.36 – Pentru anul 2023, se stabilesc următoarele taxe speciale:  

 

Denumirea taxei Valoare 
- lei - 

1. Taxa pentru comercializarea mărfurilor și/sau 
serviciilor de către comercianții ambulanti 
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2. Taxa copiere 1,00 lei/pag. 

3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa 

593 

” 
 Art.2 -  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Buzău, Primarului comunei 
Ruşeţu şi Compartimentului economic din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Ruşeţu şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Rușețu. 

X 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 28 
februarie 2023, cu respectarea prevederilor art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de _12_ voturi pentru __0__ abţineri şi __0__ voturi împotrivă, 
din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi __12__ consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                Ionel Șerban                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                     
                                                                                             Gabriel Dinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruşeţu, 28 februarie 2023 
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