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PROIECT de HOTĂRÂRE 
 
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, începând cu anul 2020. 
   
 
                    Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 19.12.2019, 
 
                    Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Buneşti, privind aprobarea 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, începând cu anul 2020, însoţit de 
raportul compartimentului de resort şi avizat de comisiile de specialitate,  
 

    Ţinând cont de temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
1) art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) şi (2) şi art.139 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată; 
2) art.4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3) art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
4) art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
5) art.129, alin.(4), lit. c) şi art.139 alin.(3), lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
6) art.5 alin.(1) lit. a) şi alin.(2), art.16 alin. (2), art.20 alin.(1) lit. b), art.27, art.30 şi art. 761 alin.(2) 

şi (3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
7) art.1, art.2 alin.(1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu completările ulterioare; 
8) OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificări şi completări; 
9) art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
10) OG nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.98/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
11) art.19 şi art.20 din OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.3/2003, cu modificările ulterioare; 

12) art.18 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

13) art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

14) art.1 alin.(4) lit. l), art.8 alin.(3) lit. j), art.43 alin.(7) şi art.44 alin.(2) lit. d) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

15) art.5 alin. (2) lit. k), art.26 alin.(1) lit. b) şi c), alin.(3), alin.(5) şi alin.(8) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată;  

16) art.10 lit.g) şi art.34 alin.(2) şi (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
17) art.14 lit.f) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, 

republicată; 
18) art.5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
19) art.6 lit. b) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  



20) art.2 şi 3 din OG nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.39/2002;  

21) art.14 din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.515/2002; 

22) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi preşedintelui Institutul Naţional de Statistică 
nr.734/480/1003/3727/2015; 

23) Hotărârii Consiliului Local nr.31/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi de radiere 
a vehiculelor; 

24) Hotărârii Consiliului Local nr.7/2015, art.3 privind stabilirea zonelor la nivelul comunei Buneşti;  
                                     

În temeiul 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: (1) Impozitele şi taxele locale precum şi taxele speciale pe anul 2020, se stabilesc potrivit prezentei 
hotărâri.  
          (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele 
speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul 
Local al comunei Buneşti, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2: Impozitele şi taxele locale aferente anului 2020 se indexează cu 4,6% reprezentând rata inflaţiei a 
anului fiscal 2019.Plafonul creanţelor fiscale aferente anului 2019, care pot fi anulate, se stabileşte în 
sumă de ____ lei pt. PF şi _____ lei pt.PJ.  
 
Art.3: Plafonul creanţelor fiscale aferente anului 2019, care pot fi anulate, se stabileşte în sumă de ____ 
lei pt. PF şi _____ lei pt.PJ. 
 
Art.4: Primarul comunei Buneşti împreună cu compartimentul financiar-contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  
  
   

INIŢIATOR 
Primar, 

Mircea Pălăşan 
 


