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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 

 anul 2021, cu rata inflației de 3,8 % 
 

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

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 
numărul 3189/23 aprilie 2020;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 3190/23 aprilie 2020; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 7108/5 august 2020; 

- prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptate la Strasbourg în 
data de 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 din Constituția 
României, republicată; 

- prevederile art. 20 și 29 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. 10 lit. b), art. 27 
și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art. 453 și următoarele, precum și Titlul IX din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2020 al Institutului Național de Statistică, conform 
căruia rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8%. 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor locale, pentru 
anul 2021. 
Art.2 Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a limitelor minime și maxime ale 
amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice, pentru anul 
2021. 
Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va completa Hotărârea 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 
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Art.4 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu acte normative 
subsecvente în vigoare. 
Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului Județului Buzău, Compartimentului financiar 
- contabil, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
 
Nr. 24/23 aprilie 2020 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 

 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU    


