
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VINTILĂ VODĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

privind  indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, 
cu rata inflației de 3,8% 

 
Consiliul Local al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub  nr. 
1570/20.03.2020; 

 - raportul compartimentului financiar-contabi, impozite şi taxe locale, inregistrat sub 

nr. 1571/20.03.2020 ; 

 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   local al  

comunei Vintilă  Vodă, judeţul 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. 491 din Legera 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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; 

 - adresă nr.522/02.03.2020 transmisă de Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău, 
prin care ni se transmite că rata inflației este de 3,8%; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi 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) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1. Pentru anul fiscal 2021,  sumele aferente impozitelor și taxelor locale, 
datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se indexează cu rata inflaţiei de 
3,8%, față de sumele aferente impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili 
persoane fizice și juridice, pentru anul fiscal 2020 .  

 Art.2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 şi va 
completa Hotarârea  Consiliui Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021.  
 Art.3. Primarul comunei Vintilă Vodă, prin compartimentul financiar 
contabil, impozite şi taxe locale,  va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4. Secretarul general al comunei Vintilă Vodă va aduce la cunoştinţa 
publică prevederile prezentei hotărâri, prin afişare şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului Judeţului Buzău, primarului comunei, precum şi autorităţilor 
interesate, în termenul legal . 
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     Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                Secretar general al comunei, 

 

      VOICILĂ MARIAN                                                    LUNGU MIHAELA  
  
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  15 aprilie 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 11  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din 

numărul  total  de 11  consilieri  locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


