
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind indexarea la nivelul comunei Săgeata a impozitelor și taxelor locale 
pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8%  

 
Consiliul Local al comunei Săgeata, județul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară,   
 
Având în vedere : 
 

- referatul de aprobare  al  viceprimarului 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. 100/21.05.2020; 

- raportul de specialitate  întocmit de Biroul  buget contabilitate , impozite şi 

taxe locale ,achiziţii publice ,  resurse umane şi salarizare înregistrat la nr. 

101/21.05.2020, 

- avizul de legalitate al secretarului general al comunei , înregistrat  la 

nr.102/21.05.2020; 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul 

Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 5 alin. (1), lit.”a”, art.16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. ”b”, art. 

27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art.491 alin.(1) și (2), art. 493 alin.(7) din Legea nr.227/2015  

privind Codul Fiscal, 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%, 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 



 -prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 - prevederile art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil , 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  

 - prevederile art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală . 

 În temeiul art. 129, alin.(2), lit. ”b ” şi alin (4) lit.”c” și art.139, alin.(3), lit. ”c” 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ : 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1  Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8%  a impozitelor și taxelor 

locate stabilite la nivelul comunei Săgeata care constau într-o anumită sumă în lei 

cât și limitele minime și maxime ale amenzilor contravenționale  aplicate de 

organul fiscal local ,pentru anul fiscal 2021. 

 Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și 

completează Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2021. 

 Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău , care îndeplineşte 

atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ prin Biroul buget contabilitate , 

impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare .   

 Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei  

Săgeata  Instituţiei Prefectului judeţului Buzău, în vederea exercitării controlulului 

de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și pe 

pagina de internet a Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 
 
  PT PRIMAR ,                                                    AVIZEAZĂ 
         VICEPRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
        Ilie Constantin                                          Raimonda Viorica Iancu   
 
 
 
 
 
Nr.28/21.05.2020, 

Săgeata , Buzău  


