
  
    

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

	

 

                                                                   HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021  

 cu rata inflației de 3,8% 

Consiliul Local al comunei  Poșta Câlnău, întrunit în sedință ordinară, 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.51/24.04.2020  al Primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău; 

            Raportul de specialitate nr.  52 /24.04.2020    al Compartimentului de Impozite si Taxe Locale din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău; 

Avizul  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău,  
nr.53/24.04.2020; 
     În temeiul prevederilor: 

-art.56, art. 120 alin (1), art. 121 alin (1) (2) art. 139 alin (2) din Constitutia României, republicată;  
- art. 4 si art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare  art. 20 si 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/200;  
- art. 5, alin.l, lit. a alin (2), art.16 alin.(2), art 20 alin (l) lit.b) art.27, art. 30 art. 76 1 alin. (2) (3) din 

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  
- art.l. art.2 alin (l) lit.h), precum cele ale titlului IX. Impozite si taxe locale din Legea 227/2015, Codul 

Fiscal al României, cu completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău  nr.50/13.12.2019 

privind stabilirea, pentru anul 2020, a nivelurilor impozitelor taxelor locale care constau într-o anumită 
sumä în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor prevăzute 
la art.493 alin (3) (4) din Legea nr.227/2015 actualizată, prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii 
nr.227/2015 actualizată, cu rata inflatiei ; 

Tinând seama de: 
- Comunicatul de presă al Institutului National de Statistică comunicată pe site-ul oficial al 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice, cu privire la rata inflatiei pentru anul 
2019 de 3,8%; 

Respectând dispozitiile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în 
administratia   publicä, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 129 cu alin.(2) lit. „d” coroborat cu  alin.(4)  lit„c”, art .139 alin.(1),art.196 
alin.(1)  lit.„a” din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1  Se aprobă indexarea cu rata inflatiei de 3,8% a impozitelor taxelor locale care constau într-
o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei  precum limitele amenzilor 
prevăzute la art.493 alin (3) (4) din Legea nr.227/2015 actualizată, pentru anul 2021. 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va sta la baza Hotărârii 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor taxelor locale pentru anul 2021. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotârâri se însărcinează Primarul 
comunei Poșta Câlnău. 

 

 

 



 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică și se comunică Primarului comunei Poșta 
Câlnău si Institutiei Prefectului Județul  Buzau  în conditiile și termenele prevăzute de lege. 

POȘTA CÂLNĂU  
          Nr. 16/28.04.2020 
 
                                          PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ, 
                                             CONSILIER,  
                                       ALEXANDRU  VERONICA 
                                               
 
                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                              
                                                                                               SECRETAR DELEGAT AL U.A.T.,                                                                                                  
                                                   ENACHE ANA	

 

Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința ordinară din 
data de  28.04.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu un număr de _____ voturi „pentru”, ______ „abţineri” și ______ voturi “împotriva”, din numărul total de 
15 consilieri în funcţie și _____ consilieri prezenţi la şedinţă.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


