
 
     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

	

         Nr.49/10.12.2020                                                          	
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora 
 precum și amenzile aplicabile în Comuna Posta Câlnau ,  

în anul 2021 
  
 Consiliul local al Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau întrunit în ședință ordinară în data de 16.12.2020, 
   Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare  al primarului comunei Poșta Câlnău, înregistrat cu nr.  160 /10.12.2020,  
 -Raportul compartimentului de resort  nr.161 /10.12.2020; 
 -Avizele comisiilor de specialitate a consiliului local nr.    162/10.12.2020;  
 Având în vedere prevederile: -Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind 
impozitele şi taxele locale, art.495 lit f); 
  -Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol  
 -OUG 79/08.11.2017 privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
 -Luând în considerare prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
-prevederile art. 196 alin.(1) lit "a" coroborat cu lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codut Administrativ; 

În temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Aministrativ, 
                                                                  HOTĂRÂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă menținerea, impozitelor  și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile 
aplicabile în Comuna Posta Câlnău, începând cu anul 2021 la nivelul anului 2020, conform Hotărârii 
Consiliului  Local  nr. 50 /13.12.2019, la care se aplică indicele de inflație  de 3,8 %  conform HCL nr 
16/28.04.2020, astfel cum sunt prezentate în Anexele nr.1 si 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Posta Câlnău, 
Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Posta Câlnău, primarului 
Comunei Posta Câlnău, Instituţiei prefectului judeţului Buzau şi se aduce la cunoştinţă publică. 
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