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           HOTARAREA Nr. 33 
privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2021 la 

nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau 
 

 

 

 Consiliul local al comunei Ziduri, 
 Având în vedere:  

➢     referatul de aprobare al primarului comunei înregistrată sub nr. 

4432  din 07.07.2020, prin care se propune indexarea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2021; 

➢     raportul compartimentului contabilitate, taxe si impozite locale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 4433  din 
07.07.2020;  

➢     avizul comisiilor de specialitate nr. 117/14.07.2020; 
➢     rata inflatiei pentru anul fiscal 2019 de 3,80% comunicată pe site-ul 

oficial al Ministerului Finanțelor Publice,              
➢ prevederile titlului IX – impozite si taxe locale, art. 491 din Legea nr. 

227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.   

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 alin.(3), lit c), 
art. 196 alin.(1) lit. a), și art 197 OUG nr. 57/2019, privibnd Codul 
administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă pentru anul 2021 indexarea impozitele, taxele 
locale, care constau intr-o suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei 

anumite sume în lei, cu rata inflatiei de 3,80%, a impozitelor si taxelor locale 
aprobate pentru anul 2020  prin H.C.L. nr. 43/2019, privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2020 la 
nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau.                                                                                                                                                                                                                                                              

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei 
prin compartimentele de specialitare. 

Art.3. Secretarul comunei Ziduri va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 



 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 

        Chiriac Fănică                                  Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  14.07.2020, cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 11  
voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 11 prezenţi la şedinţă. 

 


