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               R O M Â N I A      PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea  

Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat nr. 64/23 decembrie 2020  
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021  

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

sub nr. 868/17 februarie 2021; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat sub nr. 869/17 februarie 2021; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

comunei Glodeanu Sărat; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat nr. 64/23 decembrie 2020 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; 

- prevederile pct. 195 şi pct. 196 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  

- prevederile art. 47 alin. (4) și  art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

- prevederile art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul  art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat nr. 64/2020 privind 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, se modifică și se 

completează, după cum urmează: 

(1’) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de 

evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.  

(2’) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 

5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%".  
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(3’) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a 

actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă 

faţă de cea stabilită conform alin. (1’) sau (2’), după caz, va fi datorată de proprietarul 

clădirii. 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat nr. 64/23 

decembrie 2020 rămân neschimbate. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și va fi comunicată autorităților, 

instituțiilor și persoanelor interesate, prin grija secretarului general al comunei, în condițiile și 

termenele prevăzute de lege. 
 

Nr. 8/17 februarie 2021 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
                                                           
 
 
 
 
 
         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

     Secretar general,  
      Corina CAZACU      
 

         -   
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R O M Â N I A 
Judeţul Buzău 

Comuna Glodeanu Sărat 

PRIMAR 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat 
nr. 64/23 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor  

și taxelor locale pentru anul 2021 
                                                                              

    Nr. 868/17 februarie 2021 
   

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale are la baza dispozițiile Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în 

care sunt prevăzute nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, 

începand cu anul 2016.  

În baza dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul local are competenţa să stabilească cota impozitelor şi 

taxelor locale.  

Pentru anul 2021, stabilirea impozitelor și taxelor locale a fost 

aprobată prin HCL nr. 64/23 decembrie 2020. 

În vederea aplicării prevederilor legale privitoare la termenul de 

depunere a rapoartelor de evaluare, în cazul agenților economici, respectiv 

modificarea acestuia de la 3 ani la 5 ani, în conformitate cu punctele 195 

şi 196 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, am iniţiat proiectul de de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat nr. 64/23 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2021, pe care îl supun aprobării, în forma 

prezentată. 

   

Primar, 
Neculai STOICA  
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PRIMĂRIA COMUNEI GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

Tel. 0238/580.700, Fax. 0238/587.702 
    www.primariaglodeanusarat.ro  e-mail: primaria.glodeanusarat@gmail.com 

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

       

          Nr. 869/17 februarie 2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și  
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei 
Glodeanu Sărat nr. 64/23 decembrie 2020 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 
 

În vederea aplicării prevederilor legale privind termenul de depunere a 
rapoartelor de evaluare, în cazul agentilor ecomnomici, respectiv modificarea 
acestui termen de la 3 ani la 5 ani, consiliul local are competența aprobării prin 
act administrativ a acestor modificări/completări, la nivelul comune Glodeanu 
Sărat, județul Buzău.  

În conformitate cu punctul 195 şi punctul 196 din Legea nr. 296/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, precum si punctul de vedere nr. 
738.637/10.02.2021, transmis de către Ministerul Finanțelor - Direcţia 
Generală de Legislatie Fiscăla şi Reglementări Vamale şi Contabile, propunem 
spre analiză şi aprobare următoarele modificări și completări: 

I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI.  
1. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice: 

(1) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani 
pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.  

(2) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii  în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.  

2. Taxa pe clădiri 
(3) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe 
clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau 
(2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.  

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și 
oportunitate, avute în vedere la fundamentarea proiectului de de act 
administrativ ce face obiectul prezentului raport, susțin aprobarea proiectului 
de hotărâre în forma inițiată. 

Inspector, 

Marian COSTEA 

mailto:primaria.glodeanusarat@gmail.com

