
Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Beceni, strada Podiac, nr.7 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării stării de 

clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11469/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/23./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107868.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Beceni, strada Podiac, nr.7, comuna Beceni, județul 
Buzău, proprietar Popa Viorel Ion, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 76/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 500%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Valea Parului, strada Principala VP,  nr.6 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11470/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/5./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107888.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Valea Parului, strada Principala VP,  nr.6, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar Alecu Mihail, ca urmare a constatării stării de clădire și teren 
neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 77/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 500%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Valea Parului, strada Valea Morii, nr.19 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11472/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/4./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107788.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Valea Parului, strada Valea Morii, nr.19, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar Niculicea Ion, ca urmare a constatării stării de clădire și teren 
neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 78/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Beceni, strada Inel, nr.8 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării stării de 

clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11473/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/18./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107818.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Beceni, strada Inel, nr.8, comuna Beceni, județul Buzău, 
proprietar Moise Corneliu, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 79/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Valea Parului, strada Principala,  nr33 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11475/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/3./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107778.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Valea Parului, strada Principala,  nr33, comuna Beceni, 
județul Buzău, proprietar Ionescu Tache, ca urmare a constatării stării de clădire și teren 
neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 80/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Beceni, strada Postei, nr.1 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării stării de 

clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11476/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/19./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107848.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Beceni, strada Postei, nr.1, comuna Beceni, județul 
Buzău, proprietar Bercaru Mihai, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 81/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Beceni, strada Dacia, nr.6 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării stării de 

clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11477/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/21./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107858.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Beceni, strada Dacia, nr.6, comuna Beceni, județul 
Buzău, proprietar Boerescu Elena, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 82/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Beceni, strada Podiac, nr.3 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării stării de 

clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11478/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/22./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107818.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Beceni, strada Podiac, nr.3, comuna Beceni, județul 
Buzău, proprietar Moise Corneliu, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 83/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Valea Parului, strada Principala GD, nr.124 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 

constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11479/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/17./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107918.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Valea Parului, strada Principala GD, nr.124, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar Rusu Viorica, ca urmare a constatării stării de clădire și teren 
neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 84/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Gura-Dimienii, strada Principala VP, nr.9 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11481/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/32./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107958.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Gura-Dimienii, strada Principala VP, nr.9, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar Magazin Mixt (Crivat Pompiliu), ca urmare a constatării stării 
de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 85/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 400%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Valea Parului, strada Principala VP, nr.183 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11482/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/11./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107908.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 400% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Valea Parului, strada Principala VP, nr.183, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar Ghilic Anca Alexandra, ca urmare a constatării stării de clădire 
și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 86/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Valea Parului, strada Principala VP, nr.124 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11484/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/9./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107898.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Valea Parului, strada Principala VP, nr.124, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar Filimon Bebi, ca urmare a constatării stării de clădire și teren 
neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 87/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Beceni, strada Primariei, nr.30 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării stării 

de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11485/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/24./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107928.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Beceni, strada Primariei, nr.30, comuna Beceni, județul 
Buzău, proprietar Oita Vasile, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 88/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Margariti, strada Principala M, nr.4 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării 

stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11486/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/30./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 108038.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Margariti, strada Principala M, nr.4, comuna Beceni, 
județul Buzău, proprietar Poponete Victoria Marinela, ca urmare a constatării stării de clădire și 
teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 89/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 400%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Gura-Dimienii, strada Principala GD,  nr.18 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11487/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/31./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 08.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 400% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Gura-Dimienii, strada Principala GD,  nr.18, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar SC POLO VET SRL, ca urmare a constatării stării de clădire și 
teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 90/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Floresti, strada Principala F, nr.35 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării 

stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11488/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/41./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 108018.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Floresti, strada Principala F, nr.35, comuna Beceni, 
județul Buzău, proprietar S.C FLOREASCA TUDOR PREST S.R.L, ca urmare a constatării 
stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 91/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Floresti, strada Principala F, nr.24 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării 

stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11489/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/38./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 108008.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Floresti, strada Principala F, nr.24, comuna Beceni, 
județul Buzău, proprietar Necula Mariana, ca urmare a constatării stării de clădire și teren 
neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 92/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 500%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 

sat Gura-Dimienii, strada Principala GD, nr.42 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11491/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/33./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107968.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Gura-Dimienii, strada Principala GD, nr.42, comuna 
Beceni, județul Buzău, proprietar S.C CONSUM COOP FLORA-Suditu Otilia, ca urmare a 
constatării stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 93/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Beceni, strada Primariei, nr28 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării stării 

de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11492/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/25./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107938.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Beceni, strada Primariei, nr28, comuna Beceni, județul 
Buzău, proprietar Stoica Iulian Grafian, ca urmare a constatării stării de clădire și teren 
neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 94/20.12.2021

 



Proiect 

R O M A N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea  cu 300%  a impozitului pe clădire și terenul aferent, pentru imobilul situat în 
sat Margariti, strada Principala M, nr.77 comuna Beceni, județul Buzău, ca urmare a constatării 

stării de clădire și teren neîngrijite 

     Consiliul local al comunei Beceni; 
     Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 11493/20.12.2021 

 raportul  comun al Biroului financiar contabil și achiziții publice  și Compartimentului 
resurse umane, urbanism, relații publice; 

 Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecție socială; 

 prevederile HCL nr. 72/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele neîntreţinute situate în 
intravilanul comunei Beceni; 

 adresa de înștiințare nr. 6233/29./27.07.2021,  

 Nota de constatare înregistrată la nr. 107948.12.2021;  

 prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal; 

 prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambiental-arhitecturale  
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(4), lit.c), alin.(14) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe clădire și terenul aferent, începând cu 
anul 2022,  pentru imobilul situat în sat Margariti, strada Principala M, nr.77, comuna Beceni, 
județul Buzău, proprietar S.C PECO ROX GAZ S.R.L-Stanciu Nicolae, ca urmare a constatării 
stării de clădire și teren neîngrijite. 

Art.2. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de 
remediere luate,  în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la 
nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 

Art.3. In situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 
remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin 
întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii 
impozitului majorat. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului financiar contabil și 
achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei Beceni.  
Art. 5. Secretarul  general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                                  Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 95/20.12.2021

 

 


