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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

CONSILIUL LOCAL 

         PROIECT 

                                                          

HOTĂRÂRE 

pentru completarea HCL nr. 39/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale pe 

anul 2021 

 

 Consiliul Local Padina, jud. Buzău, 

 
 Având în vedere: 

 referatul de aprobare a viceprimarului comunei Padina, nr. 477/21.01.2021.; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 478/21.01.2021; 

 avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 

479/21.01.2021;  

- rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice 

şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Institutul National de Statistica; Rata medie 

a inflaţiei în ultimele 12 luni (ianuarie 2019 – decembrie 2019), calculată pe baza IPC (indicele prețurilor de 

consum), este 43,8%%, potrivit unui comunicat remis luni de către Institutul Național de Statistică. 

În temeiul prevederilor: 

- Legii nr. 227/2015 privind  Codul fiscal,  

- art. 465 din Lg. nr.227/2015 modificat prin Lg. Nr. 196/2017 (pct. 1 si pct. 3 

al art.I ); 

- art. 491 din Lg. Nr. 227/2015; 

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  

- art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare,  

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare,  

- Legii  544/2001  privind  liberul  acces  la  informaţiile   de  interes  public, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

- O.U.G. nr. 34/2013,privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,  

      În temeiul: 

 art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

     Art.1. Se completeaza HCL nr. 39/2020  privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale pentru 

anul 2021 conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

      Art.2 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

    Art.3  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si comunicarea, prin 

Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe 

site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

          Iniţiator                Avizat pentru legalitate 

                         Viceprimar,                                                     Secretar General al com. Padina,                                                                                                                                                   

                ec. Condruz Gheorghe                                                        Frătica Nicu 

 

 


