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HOTĂRÂRE 
privind modificarea H C L Cernătești  nr. 50/28.11.2019 privind stabilirea 
nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitelor și taxelor locale și alte 

taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020 
în comuna Cernătești, judeţul Buzău 

 
 

 Consiliul local al comunei Cernătești, județul Buzău întrunit în ședință 
ordinară din data de 26.03.2020 

 Având în vedere: 
 -  Referat de aprobare al primarului comunei Cernătesti nr. 

71/19.03.2020; 
- Raport de specialitate al Biroului financiar contabil, achizitii publice, 

impozite si taxe nr.  70/19.01.2020;    

- avizele celor trei comisii de specialitate nr.72,73 SI 74/19.03.2020;   

- adresa Institutiei prefectului – Judetul Buzău nr. 
2011/12.02.2020, întregistrată la primaria Cernătesti sub nr . 

580/13.02.2020; 
-  prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată și actualizată; 

-  prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                         
 -   prevederile  OUG nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri fiscale; 

        -  prevederile Legii 153/2017 Lege-cadru, privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

         - revederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 
administrația publică locală; 

 - art. 484 din Legea 227/2015 coroborare cu prevederile art. 30 din 
Legea 273/2006, raportat la dispozitiile art. 5 lit. d) si r) din OG 57/2019, 
privind Codul administrativ; 

 - art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife 
precum si modificarea si completarea unor acte normative; 
         În temeiul art. 129, alin. (1),  art. 137 alin. (1), art. 139 alin. (1),   

din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 
   

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. I  Articolul 8 din HCL Cernătesti 50/28.11.2019 privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitelor și taxelor locale și alte taxe 
asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020 în 
comuna Cernătești, judeţul Buzău, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„ Art. 8.  (1) Se aprobă alte taxe locale conform art. 486 alin. (1) din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal: 

- Contravaloare plăcute de înregistrare vehicule, pentru care nu exista obligatia 

înmatriculării, înregistrate la Primaria comunei Cernătesti (mopede, masini autopropulsate 

pentru efectuarea de servicii de lucrari, masini agricole sau forestiere, tractoare, etc). – 

54lei. 

1 

- Contravaloare certificate de înregistrare vehicule, înregistrate la Primaria Cernatesti  



(mopede, masini autopropulsate pentru efectuarea de servicii de lucrari, masini agricole sau 

forestiere, tractoare, etc). – 10lei. 

(2) Celelalte taxe din cuprinsul art. 8 la HCL  50/28.11.2019, se revocă.” 

 

Art. II) Taxele locale din cuprinsul punctului 8 – 8.3 din Anexa la HCL 
Cernătesti 50/28.11.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile,  impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și 

a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Cernătești, judeţul Buzău, 
se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„8.3. (1)Se aprobă urmatoarele taxe: 

- Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este de 500 lei. 

Taxa se face venit la bugetul local.  
-   taxă pentru vânzarea de produse de către vânzătorii ambulanți pe raza 

comunei - 8 lei/zi; 
-   taxă pentru amplasarea de jocuri de agrement - 1 leu/m.p./zi; 
- taxă pentru ocuparea domeniului public sau privat al comunei pentru 

amplasarea de terase sezoniere - 7 lei/m.p./zi; 
- Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de 

pe alte asemena planuri, deținute de consiliile locale - 30 lei; 
- Taxă anuală pentru vehicule lente - 50 lei/an; 

- Taxă xerosare documente - 0,5 lei/pagină” 
(2) Celelalte taxe din cuprinsul Punctul 8 – 8.3 din Anexa la HCL Cernătesti 

50/28.11.2019, se revocă. 

 
Art. II Celelalte prevederi ale HCL Cernătesti nr. HCL 50/28.11.2019 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitelor și taxelor 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile în anul 
fiscal 2020 în comuna Cernătești, judeţul Buzău,rămân neschimbate. 

 

 Art. III Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 
Secretarului General comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului 

comunei Cernătești, Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si 
taxe și Instituției Prefectului, Județului Buzău în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate. 

 
   Presedinte de Sedinta,                         Contrasemenază pentru 

legalitate, 
         CONSILIER                                           Secretar genereal al UAT 
        BALAN ION                                         DUMITRAȘCU DORU-VASILE 

                                                                     
        
 

                                          
Cernătești 
 

 
 

Nr. 15/26.03.2020 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei 
Cernătești în ședință ordinara din data de 26.03.2020, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 
13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 
consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință.        

 


