
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E  
 

 privind  indexarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020 
 
     Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 

- expunerea  de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub  
nr. 2142/2019; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul  
aparatului de specialitate al primarului nr. 2143/2019;  

- art. 56, art. 120alin(1) , art. 121 alin(1) si (2) si art. 139 (2) 
din  

Constitutia Romaniei, republicata, 
- art.4 si 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale,  
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin legea nr. 
199/1997; 
- art.7 alin92) din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art 20 si 28 din legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
- -prevederile alin(2) si (3) din legea nr. 273/2006 privind finantele  
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.1, art.2 alin(1) lit.h) precum si cele ale titlului IX Impozite si  
taxe locale din legea nr. 227/2015, Codul Fiscal al Romaniei, cu 
completarile ulterioare; 
- prevederile H.G. nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru  
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararea Consiliului local nr. 5/31.01.2019 privind stabilirea  
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019; 

Tinand seama de: 
- Comunicatul de presa nr. 17/14.01.2019 a Institutului National  
de Statistica comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor 
Publice si Ministerului dezvoltarii regionale si Administratiei Publice, 
cu privire la rata inflatiei pentru anul 2018 de 4,6%; 
- Prevederile dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind  
transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata,   
  In temeiul art.36 alin (2), lit.”b”,alin(4)lit.c), art.45 alin (2), lit.c), art. 
115 alin(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale, nr. 
215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 
H O T A R Ă Ş T E : 

 
    Art.1.Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 4,6% a impozitelor si 
taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele 
amenzilor prevazute la art. 493 alin(3) si (4) din Legea nr. 227/2015, 
actualizata, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1, care face parte 
integranta din prezenta horarare. 
  Art.2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2020 si va 
sta la baza Hotararii consiliului Local privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2020. 
   Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se 
insarcineaza Primarul com. Zarnesti, jud. Buzau. 
   Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se 
comunica Primarului com. Zarnesti si Institutiei Prefectului, in 
conditiile si termenele prevazute de lege.  
                                         
                                          Presedinte de sedinta, 
                                                  Consilier, 

                                         Anghelescu Valeriu  
  Nr.                                                                           

  Zarnesti                                                               Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar, 
                                                                            Baltateanu Argentina  

 
 
 

 
 

“Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in 
sedinta din          , cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi 

pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in 
functie si ______consilieri prezenti la sedinta” 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ROMANIA 



COMUNA ZARNESTI 

JUDETUL  BUZAU  
                 PRIMAR  

       Nr. 2142/08.04.2019 
 

                                  EXPUNERE DE MOTIVE   

 
La proiectul de hotarare privind  aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, 

pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6% 
 
         In conformitate cu prevederile art. 45 alin(6) din legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 31(1) din legea 24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta, initiem Proiectul de 

hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 

2020 cu rata infratiei de 4,6% bazandu-se pe urmatoarele 

                                                 Motive: 

    In fapt, aratam ca a fost publicat pe situl Ministerului Dezvoltarii Regionale, 

administratiei Publice si Fondurilor Europene, comunicatul de presa nr. 

17/14.01.2019 al Institutului National de Statistica, conform caruia rata inflatiei 

pentru anul 2018, este de 4,6% si faptul ca scopurile autonomiei locale are la 

baza dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, pe fondul 

constituirii de resurse financiare pentru finantarea activitatilor stabilite in 

competenta autoritatilor locale 

     In preambulul proiectului de hotarare am invocat prevederile:  

- art. 56, art. 120alin(1) , art. 121 alin(1) si (2) si art. 139 (2) din  
Constitutia Romaniei, republicata, 
- art.4 si 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale,  

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin legea nr. 199/1997; 
- art.7 alin92) din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art 20 si 28 din legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
- -prevederile alin(2) si (3) din legea nr. 273/2006 privind finantele  

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.1, art.2 alin(1) lit.h) precum si cele ale titlului IX Impozite si  
taxe locale din legea nr. 227/2015, Codul Fiscal al Romaniei, cu completarile 

ulterioare; 
- prevederile H.G. nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru  
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararea Consiliului local nr. 5/31.01.2019 privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, a nivelurilor impozitelor si taxelor 



locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza 

unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor prevazute la art. 493 
alin(3) si (4) din Legea 227/2015 actualizata, privind indexarea nivelurilor din 

titlul IX al legii nr. 227/2015 actualizata, cu rata inflatiei de 1,3%. 
     In ceea ce priveste propunerea noastra, cu privire la obiectul reglementarii, 
din analiza partii dispozitive, se poate observa, ca acesta contine 4 articole, dintre 

care art.1 cuprinde dispozitii de fond privind indexarea impozitelor si taxelor 
locale, pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6%. 

     Celelalte articole, cuprind dispozitii procedurale, stabilind masura de 
implementare si modul de aducere la cunostinta publica, respectiv de comunicare 
a actului normativ, in caz de aprobare. 

     Precizam ca, pana la sfarsitul anului 2019, se va initia un nou proiect de 
hotarare,  prin care se vor stabili impozitele si taxele locale aferente anului 
2020(modalitate de calcul, facilitati fiscale, aplicare cote aditionale), urmand ca, 

la stabilirea cuantumului acestora, sa se tina seama de aceasta indexare. De 
asemenea, reamintim ca indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei 

este o obligatie de autoritatii deliberative. 
     Hotararea, in situatia aprobarii ei, va fi implementata de catre autoritatea 
executiva a administratiei publice locale, respectiv prin coordonarea Primarului 

com. Zarnesti, urmand ca masurile de implementare constau in indexarea 
impozitelor si taxelor locale pe anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6%. 

     In drept, invocam prevederile art. 491 din legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare,, precizeaza: “(1) In cazul oricarui 
impozit sau oricarei taxe locale, care consta, intr-o anumita suma de lei, sau care 

este stabilita pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective ce indexeaza 
anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinant cont de rata 
inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerul 

Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene.” 

    Tinand cont de motivele sus prezentate, respectiv de ompetenta decizionala a 
Consiliului Local al com. Zarnesti, in aceasta privinta, propunem aprobarea 
Proiectului de hotarare privina aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, 

pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6% 
                                             

                                                Primar, 
                                        Lazar Alexandru  
 
 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ROMANIA 

   COMUNA ZARNESTI 
    JUDETUL BUZAU  

           Nr. 2143/08.04.2019 
 

 

                                         R A P O R T    
 
 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, 
pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6% 
 
 
     In temeiul prev. art. 44 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, primind spre analiza 
Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 
2020, cu rata inflatiei de 4,6%, facem urmatoarele observatii: 

    Analizand Proiectul de hotarare privind  aprobarea indexarii impozitelor si 
taxelor locale, pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%, initiat de Primarul 
comunei Zarnesti, in conformitate cu prevederile art. 45alin(6) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulteriore, observam ca obiectul acestuia se refera la aprobarea 

indexarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%, in 
conformitate cu art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

     Din continutul actului de motivare, respectiv Expunerea de motive elaborat de 
Primrul comunei, in calitate de initiator al proiectului de hotarare, identificam ca 

motivr de fapt, situatia urmatoare: 
     A fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale, administratiei 
Publice si Fondurilor Europene, comunicatul de presa nr. 17/14.01.2019 al 

Institutului national de Statistica, conform caruia rata inflatiei pentru anul 2018 
este de 4,6% si, faptul ca scopurile autotonomiei locale are la baza dreptul sa 
instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 

financiare pentru finantarea activitatilor stabilite in competenta autoritatilor 
locale.  

     Analizand preambulul proiectului de hotarare, observam ca initiatul a invocat 
prevederile legale art. 491 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza: “(1) In cazul oricarui 

impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care 
este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza 

anual, pana la data de 30 aprilie de catre consiliile locale, tinand cont  de rata 
inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului 
Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii  Regionale, Administratiei Publice si 

Fondurilor Europene”. 
     Din aceste considerente, vazand si motivele de fapt, suntem de parere ca 
proiectul este fundamenrtat juridic. 

     Precizam xca pana la sfarsitul anului 2019, se va initia un nou proiect de 
hotarare prin care se vor stabili impozitele si taxele locale afwerente anului 2020( 

modalitate de calcul, facilitati fiscale, aplicare cote aditionale), urmand ca, la 
stabilirea cuantumului acestora, sa se tina semana de aceasta indexare. De 
asemenea, reamintim ca indexarea impozitelor si taxelor locale, cu rata inflatiei 



este o obligatie legala a autoritatilor deliberative. 

    Referitor la partea dispozitiva a proiectului de hotarare, observam ca prin 
prevederile art. 1 se indexeaza impozitele si taxele locale pentru anul 2020, cu 

rata inflatiei de 4,6%. 
    In ceea ce priveste continutul actului normative al proiectului de hotarare, 
observam ca acesta respecta cerintele de forma, cat si cerintele de fond, iar prin 

normele initiate prin acestea, se integreaza in ansamblul legislatiei si nu contine 
solutii care ar contraveni cu actele pe baza si in exercitarea carora urmeaza sa fie 

aprobata. 
     In concluzie, tinand cont de competent materiala si teritoriala a Consiliului 
Local al com. Zarnesti, propunem admiterea proiectului in forma initiala. 

                                          
                                                Intocmit, 
                    Inspector  Compartiment financiar-contabil   

 
                                     Dragomir Adriana  

 

  
 


