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R O M A N I A 

J U D E T U L   B U Z A U 
COMUNA GLODEANU SILISTEA 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
  pentru anul fiscal  2020 

 
 
 Consiliul local al comunei Glodeanu Silistea, judetul  Buzau, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
 Având in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Glodeanu Silistea, d-l 
Popescu Gabriel, înregistrată  sub nr. 94/19.12.2019; 

- raportul compartimentului contabilitate înregistrat sub nr. 
95/19.12.2019; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015, pentru 
modificarea si completarea  Legi nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;  

- prevederile titlului IX ,,Impozite si taxe locale“ din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
- prevederile art. 129 alin. (2) litera (b) si alin. (4) litera (c) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu completarile ulterioare  

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, completata ulterior, 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, după 

cum urmează: 
  a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând 
impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă în cazul 
persoanelor fizice), se stabileşte la 0,1 %; 
  c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor 
fizice), se stabileşte la 1 %; 
  d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %  
  e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii 
nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul 
persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %; 
  f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor 
juridice), se stabileşte la 0,2 %; 
  g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor 
juridice), se stabileşte la 1,3%. În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii 
care au dobândit clădiri şi construcţii după data de 01.01.2013; 

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.(1), contribuabilii vor depune 
la secretariatul Primăriei com. Glodeanu Silistea o cerere în acest sens, însoţită 
de documentele justificative ale reevaluării efectuate, cu excepţia persoanelor 
juridice care în anul 2015 au beneficiat de cota de impozitare de 1,5%, iar 
clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite 
după data de 01.01.2013.  

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.1, se consideră reevaluate 
clădirile şi construcţiile numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea 
tuturor activelor existente de natura clădirilor, cu excepţia celor dobândite după 
data de 01.01.2013. 
	 h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol), se stabileşte la 0,4 %; 
  i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a 
fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul 
persoanelor juridice), se stabileşte la 5%; 
  
  Art.2. In cazul platii cu anticipatie pe cladiri, teren si mijloace de 
transport, datorat pentru intregul an fiscal, de catre persoane fizice pana la 
data de 31.03.2020, inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%. 
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Art.3. Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta 
hotărâre. 

 
Art.4. Scretarul general al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, 

va comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
        Consilier, Iulian VASILE  

                                                                   
CONTRASEMNEAZĂ: 

                   S E C R E T A R, 
                           Adrian IONIŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  36   
Glodeanu Silistea, 24 decembrie 2019 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu Siliştea în 

şedinţa din data de 24 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.(e) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de  ____ voturi ,,pentru”, 
__ voturi ,,impotriva” , __ ,,abtineri”, din numărul total de ___ consilieri în funcţie şi ___ 
consilieri prezenţi la şedinţă.                  	

.    
 
 


