
 
 

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ 
  
 
- la proiectul de hotărâre. privind 
indexarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2020 – 
 
COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU inițiază în data de 22.03.2019 procedura 

de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, privind indexarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2020 

	

PROIECT	DE	HOTĂRÂRE	

RAPORT	DE	SPECIALITATE	

EXPUNERE	DE	MOTIVE	

	

 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest 

proiect pot fi depuse până la data de 22.04.2019 la Compartimenmtul 
administratie publica –  Secretar comună . din cadrul Primăriei comunei Căneşti , 
judeţul Buzău  sau pe adresa de mail: primariacanesti@yahoo.com ; 

 

 

Publicat la data de 22.03.2019 

 



PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
P R I M A R ,  
 
Nr. _______ /______  aprilie 2019     
 
 
   

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind “privind valorile impozabile, impozitele și 

taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 
Canesti, judetul Buzau în anul 2020 “ 

	
	

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei 

Europene a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata de Romania prin Legea nr. 199/1997, stabilirea indexării impozitelor si 

taxelor locale pentru anul fiscal 2020 are la baza prevederile Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care includ şi 

reglementări referitoare la impozitele şi taxele locale, stabilesc cadrul legal, 

precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi 

modul de calcul şi de plată a acestora.  

În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror 

prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele 

care se constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să 

aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ).  

In baza prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completările ulterioare , Consiliul local are competenta sa stabileasca 

indexarea impozitelor si taxelor locale anual, până la data de 30 aprilie, tinând cont 

de rata inflașiei pentru anul fiscal anterior , comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanșelor Publice . Pentru anul fiscal 2020 impozitele si taxele 

locale prevazute in sume fixe se majoreaza cu rata inflatiei respective 4,6 % , 

conform anuntului Ministerului Finatelor Publice postat pe site .  

 Avand in vedere cele specificate propun Consiliului local adoptarea 

proiectului de hotarare in forma propusa . 

 
	

P R I M A R , 
Stoica MARIN 
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                         ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL BUZĂU 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂNEŞTI 

 

         PRIMARIA	COMUNEI	CANESTI	
COMPARTIMENT	CONTABILITATE	;	AGENT	AGRICOL;	
																																																																																								
	
Nr. ______ / _____  aprilie   2019 
 
                            V I Z A T, 
              Compartiment juridic ,  
                  ____________________	

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind “privind valorile impozabile,  

impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile  
aplicabile în comuna Canesti, judetul Buzau în anul 2020“ 

 
 
 
 
 

Potrivit art. 20, pct.b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, autoritătile publice locale au 

competenta şi răspunderea în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi 

încasarea impozitelor şi taxelor locale precum şi a altor venituri ale bugetului local 

prin compartimentele proprii de specialitate, în conditiile legii.  

În acest sens cadrul legal este determinat de :  

- Legea nr. 227 /2015 -  privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările 

ulterioare ;  

- Legea nr. 273 /2006 - privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- Legea nr. 1 /2017 – privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ; 

În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile şi 

completările ulterioare , Consiliul local are competenta în :  
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- stabilirea cotei impozitelor şi taxelor locale , când acestea se determină pe 

baza de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime şi maxime;  
- stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale prevăzute în sumă fixă ; 
- stabilirea altor taxe locale tinând cont de prevederile art. 486 din Lege ;  
- stabilirea nivelului bonificatiei de până la 10 % conform prevederilor art. 

462, alin. (2) , art. 467, alin. (2) , art. 472 , alin. (2) din Codul fiscal ;  
- majorarea impozitelor şi taxelor locale conform art. 489 din Codul Fiscal ;  
- procedura de acordare a facilitătilor fiscale ;  
- indexarea impozitelor și taxelor locale.   

 

Potrivit art. 491 din Legea nr. 227 /2015 - privind Codul Fiscal, cu modificarile şi 

completările ulterioare, nivelul impozitelor si taxelor locale poate fi indexat anual , de 

către consiliile locale, cu rata inflatiei raportată la anul fiscal anterior.  

 

Propunem ca în anul fiscal 2020 în comuna Canesti  nivelul impozitelor şi taxelor 

locale să se majoreze cu indicile de inflatie de 4,6 % , celelalte impozite si taxe 

rămânănd la același nivel impozitul/taxa asupra mijloacelor de transport , alte taxe 

stabilite in suma/procent fix prin lege .  

 

Compartimentul contabilitate a analizat prezentul proiect de hotarare initiat de 

primarul comunei, a constatat ca respecta prevederile legale in vigoare si este necesar 

a fi adoptat pentru buna desfasurare a activitatii comunei privind colectarea si 

gestionarea taxelor si impozitelor locale . 

 

	
LOPATA FLORICA MONICA……………… 
VLAD SOFIA ……………………………….. 
ZOTESCU NELUTA ……………………….. 

 
 
 
 

 (Intocmit : conform prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată ): 

 
 
 



CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–	IMPOZITE	SI	TAXE	LOCALE	2020	–	PROIECT	DE	HOTARARE	 					_____/2019	

                 R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 
 
 
 

 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E  nr. ___/2019 
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe 

asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 
Canesti, judetul Buzau în anul 2020 

 
 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
avand in vedere :  
	
	
§ expunerea de motive a primarului comunei la proiectul de hotarare  , inregistrata 
la nr. _______  din _______ aprilie  2019  ; 
§ raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , 
înregistrat la nr. _______ din _______  aprilie  2019  ;  
§ raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrate la nr. _______/_______/______  
din ________ aprilie  2019 anexate la hotărâre ; 
 
 
In conformitate cu :  anunt site MFP privind rata inflatiei pe anul 2020 ; 
• prevederile Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 6 din 27 august 1999 cu modificarile si completarile ulterioare ; 
• prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
• prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului 
finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 
734/480/1003/3727/2015 ; 
• prevederile art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000(*republicată*) 
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare ;  
• prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002 ;  
• prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
515/2002 ; 
• prevederile art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, 
cu modificările ulterioare ; 
• prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
 
 



	
CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–	IMPOZITE	SI	TAXE	LOCALE	2020	–	PROIECT	DE	HOTARARE	

							
	______/2019	

 

 
• prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru , cu modificările și completările ulterioare ; 
• prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
• prevederile Legii nr. 1/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare , modificata prin Legea nr. 1/2017 ; 
• prevederile art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare ; 
• prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată ; 
• prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
• prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), 
art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 
• prevederile art. 20 și 28 din Legea - cadru a descentralizării nr. 195/2006 ; 
• prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. 
(2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
• prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și 
alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată 
; 
• prevederile art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat 
public nr. 230/2006; 
• prevederile art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 241/2006, republicată; 
• prevederile art. 30 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)privind 
finanţele publice locale ; 
• prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare; 
• prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX , art. 495, 
pct. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu completările ulterioare ; 
• prevederile art. 183 , art. 266, alin 6 si art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscala ; 
• prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) 
din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ;  
 
 
  In temeiul prevederilor :		art. 27 , art. 36 , alin. (2) , lit. ”b” , alin. (4) , lit. „c” , art. 
45  alin. (2) , lit. ’’c’’ coroborat cu prevederile art. 115 , alin. (1) , lit.’’b’’ , alin. (3 si 7)  
din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala ,  modificată şi 
completată ; 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
 
Art.1.  Se aproba nivelurile valorilor impozabile , impozitele , taxele locale , şi 
amenzile, în sume fixe sau cote procentuale , pentru anul 2020 , astfel cum sunt 
redate , in ANEXA nr. 1 , la prezenta hotarare . 
 
 



 
CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–IMPOZITE	SI	TAXE	LOCALE	2020	–	PROIECT	DE	HOTARARE		 					______/2019	

	
	
Art.2.	LISTA ACTELOR NORMATIVE care au stat la baza stabilirii impozitelor si 
taxelor locale la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau se regaseste in         
ANEXA nr. 2 .  	
	
	
Art.3.  Se aprobă REGULAMENTUL privind procedurile de acordare de 
facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici, astfel cum este redat în 
ANEXA nr.3 .  
	
	
Art.4. 	ANEXELE nr. 1 , 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare  . 
		
	
Art.5. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale 
datorate pentru anul 2020 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2020 . 
		
	
Art.6. Cu data prevazuta la Art. 5 din prezenta hotarare  , se abroga prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Canesti nr. 18 din 26 aprilie 2018 
modificata si completata .	
	

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică catre : 
-	Institutia  Prefectului - judetul Buzău ; 
- Primarul comunei CĂNEŞTI ; 
- Compartimentelor de specialitate interesate ; 
- cetateni , prin afisare ; 
- publică prin afişare - wwwcomunacanesti.ro ; 

 
	
	

 
 
 

Primar, Marin STOICA 
 
 

    A V I Z A T , 
                                                                                   Secretar, Epuran Vasile  
 
 
Nr. ____. Canesti , Buzău , ______ aprilie  2019 ; 
„Aceasta	hotărârea	a	fost	adoptată	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	data	
de	_____		aprilie	2019	,	cu	respectarea	prevederilor	art.	45	,	alin.		(1)	din	Legea	nr.	215/2001	a	administratiei	
publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	___(___________)		voturi	„pentru”	„,		______	„abţineri”	si	
„	 ______	 	 „	 impotriva	 din	 numarul	 	 total	 de	 ___(___________)	 	 consilieri	 locali	 în	 funcţie	 ,	 si	 	 ___(___________)			
consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	
Ex. 2 , Teh.red. , V.E. 
 
 


