
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea și indexarea impozitelor și 

taxelor locale 

pentru anul 2021 

 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, jud.Buzau, 

Avănd în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele – domnul Cornel Enache 

înregistrat la nr.4530/23.11.2021; 

 Raportul compartimentelor de resort înregistrat la nr.4529/23.11.2021  privind impozitele 

și taxele locale pentru anul 2021 ; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pietroasele ; 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 

financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, ţinând seama 

de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 în scopul 

asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale 

specifice zonei, pe de altă parte, 

În conformitate cu  : 

 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,art.30 si art 

761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

 prevederile H.G  nr.1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

 O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare 

 art. 6 alin .(2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  



 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 15/25.03.2015 privind stabilirea zonelor la nivelul 

comunei  Pietroasele; 

 art.129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1   Se completeaza HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea si indexarea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu Anexa care face parte din prezenta hotarare.  

Art.2. Celelalte prevederi raman neschimbate. 

      Art.3.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

Presedinte de sedinta, 

Lefter Livioara 

                                                                                                                   contrasemneaza, 

                                                                                                       secretar general, 

                                                                                                       Matache Aurelia 

Nr.69 
Data:25.11.2021 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara din 
data de 25.11.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, - abtineri si ____voturi impotriva, din numarul total 
de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

Nr.72 din 23.11.2021 

                                                                                                       

 

 

PROIECT   

 H O T Ă R Â R E 

privind completarea HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 

 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele – domnul Cornel Enache 

înregistrat la nr.4530/23.11.2021; 

 Raportul compartimentelor de resort înregistrat la nr.4529/23.11.2021  privind impozitele 

și taxele locale pentru anul 2021 ; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pietroasele ; 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 

financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, ţinând seama 

de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 în scopul 

asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale 

specifice zonei, pe de altă parte, 

În conformitate cu  : 

 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,art.30 si art 

761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

 prevederile H.G  nr.1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

 O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare 

 art. 6 alin .(2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  



 Hotărârea Consiliului Local nr. 15/25.03.2015 privind stabilirea zonelor la nivelul 

comunei  Pietroasele; 

 art.129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1   Se completeaza HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea si indexarea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu Anexa care face parte din prezenta hotarare.  

   Art.2. Celelalte prevederi raman neschimbate. 

        Art.3.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

                                                           Initiator, 

                                                            Primar, 

                                                    Cornel Enache 

                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                        Avizeaza  

                                                                                                Secretar general, 

                                                                                                 Matache Aurelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr.4529/23.11.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind completarea HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 

 

În temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în baza art. 475, alin.(3) și (4) 

persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri 

şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit 

Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, 

după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de 

suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 

b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

Având în vedere cele de mai sus prezentate , vă propun să analizați și  să dispuneți spre 

aprobare  proiectul de hotarare  privind completarea HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea si 

indexarea  impozitelor și taxelor locale pe anul 2021. 

 

Compartiment buget finante contabilitate, 

Inspector, 

Popa Ion 

Compartiment impozite și taxe locale, casierie și urmărire fiscală 

Inspector, 

Grapă Nicolaie - Gabriel 

  

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

 

 

 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

NR.______/______________________ 

 



 

 

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

 

Nr.4530 din 23.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind completarea HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 

   

Domnilor consilieri, 

În temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în baza art. 475, alin.(3) și (4) 

persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 

distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată 

prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 

actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului 

local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-

teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor 

respective, în sumă de: 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 

b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

Drept urmare , supun atentiei dumneavoastra prezentul proiect de hotarare in forma 

initiata. 

P R I M A R, 

 

 

 

 



 

Anexa la HCL nr.69/25.11.2021 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

Suprafață aferentă activității recreative 

Structura de vânzare 

Nivelul taxei pentru anul fiscal 2021 

-lei- 

1) Pentru structura de vânzare cu suprafața de 

până la 10 mp inclusiv 

135 

2) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 11 mp și până la 50 mp 

inclusiv 

270 

3) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 51 mp și până la 100 mp 

inclusiv 

540 

4) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 101 mp și până la 200 mp 

inclusiv 

815 

5) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 201 mp și până la 300 mp 

inclusiv 

1350 

6) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 301 mp și până la 400 mp 

inclusiv 

1620 

7) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 401 mp și până la 500 mp 

inclusiv 

1900 

8) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 501 mp și până la 600 mp 

inclusiv 

2150 

9) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 601 mp și până la 700 mp 

inclusiv 

2440 

10) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 701 mp și până la 800 mp 

inclusiv 

2700 

11) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 801 mp și până la 900 mp 

inclusiv 

3250 

12) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

cuprinsă între 901 mp și până la 1000 mp 

inclusiv 

3800 

13) Pentru structura de vânzare cu suprafața 

peste 1001 mp 

4340 

Taxe vor  fi indexate anual cu rata inflatiei stabilită de I.N.S. 

Presedinte sedinta,        Secretar general UAT, 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 
 

 

 

 

NR._____DIN 25.11.2021 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind completarea HCL nr.17/25.03.2020 pentru 

aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 

 

     

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 25.11.2021 a analizat  proiectul de hotarare  

privind completarea HCL nr.17/25.03.2020 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, il avizeaza favorabil  si propune sa fie 

introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 25.11.2021. 

 

COMISIA : 

 
1. Banica Ionel – presedinte_____________________________ 

2. Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3. Tescan Neculai Miron _____________________________ 
4. Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5. Mares Nicolaie________________________ 
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