ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
a impozitelor şi taxelor locale , pentru anul fiscal 2020
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,
Având în vedere :
- referatul domnului viceprimar al comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul Ilie
Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor
art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , înregistrata la nr.
294/11.12.2019;
- referatul biroului contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse
umane şi salarizare ,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata ,
judetul Buzau , înregistrat la nr. 295/11.12.2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.296/11.12.2019; ;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile HCL nr.22/31.05.2019 privind indexarea la nivelul comunei Săgeata ,
judeţul Buzău , a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu rata inflaţiei de
4,6%.
- prevederile titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările şi
completările ulterioare ,
- prevederile pct.94 şi 95 din OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.277/2015 privind Codul fiscal .
- prevederile art.158 alin (5) , art.183 si art.226 alin (6) din Legea nr.207/2017 privind
Codul de procedură fiscală , cu modificările şi competările ulterioare ,
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională ,
-

prevederile art.5, art.16 alin (2), art.20 alin (1) lit.b), art.27 si art.30 din Legea

nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ,
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea
actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin (1) , alin (2) lit.b), alin (4), lit.c, alin (14),art.139 alin (1) şi alin
(3) , lit.c), art.196 alin (1) ,lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ .

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale aplicabile la nivelul comunei Săgeata ,
judeţul Buzău , în anul 2020 , conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2

Creanţele fiscale restante aflate în sold la 31 decembrie 2019 , mai mici de 40

de lei se anulează conform prevederilor art.266 alin (5) şi (6) din Codul de procedură fiscală ,
cu modificările şi completările ulterioare .
Art.3

Impozitul anual pe cladiri , teren şi mijloace de transport , datorat bugetului

local de către contribuabili persoane fizice/juridice , în cuantum de 50 lei inclusiv fiecare ,
se plăteşte integral pâna la primul termen de plată.
Art.4

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloace de transport

sunt creanţe fiscale anuale , care se plătesc în doua rate lunare , până la 31 martie
respectiv 30 septembrie inclusiv .
Art.5 Viceprimarul comuneiSageata, judetul Buzau, care îndeplineşte atribuţiile
conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, prin intermediul biroului contabilitate, impozite şi taxe locale,
achiziţii publice, resurse umane şi salarizare va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari .
Art.6 Hotărârea intră în vigoare la data de 01.01.2020 , dată la care îşi încetează
aplicabilitatea HCL nr.67/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
aplicabile la nivelul comunei Sageata , în anul 2019.
Art.7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor şi
instituţiilor interesate ( Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau , Biroului contabilitate ,
impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare , Primarului Comunei
Sageata )

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ ,
Consilier local ,
Crăciun Nela Carmen

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Comunei Săgeata
Iancu Viorica Raimonda

Nr.64, Sageata – Buzău /19.12.2019
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa de îndată
din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şed

