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                  R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 59/22 noiembrie 2019 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

 speciale, la nivelul UAT Comuna Glodeanu Sărat, pentru anul 2020 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 
numărul 6738/01 octombrie 2019; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului, înregistrat cu numărul 6739/01 octombrie 2019; 

- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 7639/19 noiembrie 2019; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 
27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevedrile Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) 
lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) 
din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  
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- prevederile art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
241/2006, republicată; 

- prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;  

- prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
515/2002; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (4) lit. c), 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020, se stabilesc 
potrivit prezentei hotărâri. 
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de 
către Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, sunt prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău, prin aparatul de specialitate.  
Art.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Glodeanu 
Sărat, județul Buzău, în termenul prevăzut de lege, primarului  comunei Glodeanu Sărat și 
prefectului județului Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în 
spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.primariaglodeanusarat.ro.  
(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 
prevederilor art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
    PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ                              
     Consilier local,                    Secretar general UAT,                    
            Emilian VOICU                                  Corina CAZACU    

      
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 22 noiembrie 2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) 
din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 
„pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 
consilieri locali prezenți la sedință. 


