
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R A R E  

privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale în comuna 
Cernătesti, judetul Buzău, începând cu anul 2021 

 

 Consiliul Local al comunei Cernătesti, județul Buzău, întrunit în 
ședință ordinară în data de 23.12.2020; 

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti, înregistrat 
sub  nr. 268/25.11.2020; 

 - raportul biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taze, 
inregistrat sub nr. 269/25.11.2020 ; 

 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  
consiliului   local al  comunei Cernătesti, județul Buzău ; 
 - prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 

alin. (2) din Constituția Ronâniei, republicată; 
 - prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 

nr.199/1997; 

   -  prevederile art. 1, art. 2, alin.( 1) lit. h) și Titlului IX, Capitolul X, art. 
Art.456, alin.(1), 457 alin.(1), Art.458 alin.(1), alin.(3), alin.(4), Art.460 alin.(1), 

alin.(2),  alin.(3),  alin.(8),  Art.462 alin.(2), Art.464, alin.(1),  Art.465 alin.(2), alin.(3), 

alin.(4), alin.(5),  Alin.(7), Art.467 alin.(2), Art.469 alin.(1), Art.470 alin.(2), 
alin.(3), alin.(5),  alin.(6),  alin.(7), alin.(8), 472 alin.(2), Art.474 alin.(1)-alin.(6), 
alin.(8)- alin.(10), alin.(12)- alin.(16), Art.475 alin.(1)- alin.(3), art. alin.(5), Art.478 

alin.(2), Art.481 alin.(2),   Art.482,  Art.484 alin.(3),  Art.486 alin.(1),  alin.(4), 

alin.(5), Art. 493, art. 493 alin.(4) din Legera nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, 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) și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. 
c), art. 139 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. c) și art. 196 alin.(1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

Art.1. Începând cu anul 2021, se aprobă cotele, valorile impozabile, 

nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale si amenzile, care se 
stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local 
al Comunei Cernătești, în limitele si conditiile titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, în 
anul fiscal 2021, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Începînd cu anul 2021, se aprobă scutirile taxelor locale, la  
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nivelul comunei Cernătesti,  în limitele si conditiile Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în Anexa nr. 2 
la prezenta hotărâre. 

Art.3. Începînd cu anul 2021, se aprobă sanctiunile,  în limitele si 

conditiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, , prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 Art.4. Incepând cu anul 2021, se aprobă bonificatia pentru plata cu 

anticipatie, pâna la 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri si mijloace 
de transport datorate de persoanele fizice pentru întregul an este de 10%,  în 

limitele si conditiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
si completările ulterioare. 

Art.5. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 

2020, mai mici de 40 lei, se anulează, conform art. 266 alin. (5), (6) si (7) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare 
 Art.6. Primarul comunei Cernătesti, prin Biroul financiar contabil, 

impozite si taxe,  va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor  

prezentei hotărâri. 
Art.7. Secretarul general al comunei Cernătesti va aduce la cunoștința  

publică prevederile prezentei hotărâri, prin afișare și o va înainta Instituției 

Prefectului Județului Buzău, primarului comunei, precum și autorităților 
interesate, în termenul legal . 

 

  Președinte  de ședință,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

          Consilier                                      Secretar general al comunei, 

Stănilă Sebastian-Valentin                        Dumitrascu Doru-Vasile 

 

Cernătesti,  

 

Nr. 53/23.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Cernătesti, 

județul Buzău în ședința ordinară din  23 Decembrie 2020, cu respectarea  
prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 12  voturi pentru:1voturi  împotrivă;-
abțineri  din numărul  total  de 13  consilieri  locali în funcție și 13 consilieri 
prezenți  la sedință. 
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