


          Art.2   Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 
2016 , mai mici de 40 de lei se anuleaza , conform prevederilor art.266 alin (5) 
din Codul de procedura fiscala , republicat cu modificarile si completarile 
ulterioare .   
           Art.3   Impozitul anual pe cladiri , teren si mijloace de transport , 
datorat bugetului de stat de catre contribuabilii personae fizice/ juridice , in 
cuantum de pana la 50 lei inclusiv fiecare , se plateste integral pana la primul 
termen de plata . 
           Art.4  alin (1) Impozitul pe cladiri , impozitul pe teren si impozitul pe 
mijlocul de transport sunt creante fiscale anuale , care se platesc in doua rate 
lunare , pana la 31 martie respectiv 30 septembrie inclusiv. 
                    alin (2) Taxa pe cladiri si taxa pe teren se datoreaza pe perioada 
valabilitatii contractului prin care se constitue dreptul de concesiune , 
inchiriere , administrare sau folosinta , si se plateste lunar , pana la data de ale 
lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului . 
                    alin (3) Chiria aferenta contractelor de inchiriere se majoreaza cu 
indicile de inflatie comunicat de Directia Judeteana de Statistica Buzau   
          Art.5 Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor 
locale datorate pentru anul 2017 si intra in vigoare incepand cu data de 
01.01.2017. 
          Art.6 Scutirile si facilitatile la plata impozitelor se acorda comform 
art.456. art.464, art.469 , art.476 , art.479 respectiv art.482 din Legea 
nr.277/2015 privind Codul fiscal ( scutirile si facilitatile care se acorda prin lege 
fara a fi nevoie de hotarare ). 
         Art.7 Rangul satului Sageata , resedinta de comuna este IV , iar a satelor 
componente ( Bordusani , Dimbroca, Beilic, Gavanesti , Banita si catunul 
Movilita ) este V , zona A . 
        Art.8 Cu data prevazuta la art.5 din prezenta hotarare , inceteaza 
prevederile Hotarari Consiliului Local Sageata nr.65/21.12.2015 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile la nivelul comunei Sageata , 
incepand cu anul 2016 
      Art.9   Prezenta hot�râre se comunica prin grija secretarului  

-  Institu�iei Prefectului –Jude�ul Buz�u 
-  Primarului comunei   
-  Compartiment contabilitate, impozite si taxe locale ; 
- Cetatenilor prin afisare      
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  Nr.66 , Sageata - Buz�u, 22.12.2016 

 Hot�rârea a fost adoptat  de Consiliul local al comunei  Sageata  în �edin�a ordinara    

din data de 22.12..2016  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 

215/2001, a administraiei publice locale , ( R2) , cu un num�r de    11 voturi pentru ,  1 

ab�ineri �i 0   voturi împotriv�  , din num�rul total de 13 consilieri în func�ie �i 12 

consilieri prezen�i la �edinta 










































