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                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 27/12 aprilie 2019 
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, 

 cu rata inflației de 4,6% 
 

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

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată cu 
numărul 2710/08 aprilie 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 2711/08 aprilie 2019; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 2744/09 aprilie 2019; 

- 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 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Comunicatul de presă nr. 17/2019 al Institutului Național de Statistică, conform căruia rata 
inflației pentru anul 2018 este de 4,6%.  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. c), art 45 alin. (2) lit. c) și art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări 
și completări ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă indexarea cu rata inflației de 4,6% a impozitelor și taxelor locale care constau 
într-o anumită sumă de lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume de lei, pentru 
anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2 se aprobă indexarea cu rata inflației de 4,6% a limitelor minime și maxime ale amenzilor 
aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice, pentru anul 2020, 
conform Anexei nr 2, care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2020 și se completează cu 
Hotărârea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2020. 
Art.4 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 2017/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu actele normative subsecvente în 
vigoare.  
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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. 
   

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ,                              
      Consilier local,                              Secretar,                    
      Dănuț - Meltiade NANCU                        Corina CAZACU    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 12 aprilie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) cu un număr 
de 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din numărul total de 13 consilieri în 
funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


