
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTĂRÂRE NR. 17 
privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 
• Referatul de aprobare nr. 1952/17.02.2021 a domnului Firon Gheorghe, 

primarul comunei Vadu Paşii; 
• Raporul compartimentului de specialitate nr. 1953/17.02.2021; 
• Avizul  comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comert nr. 2271/25.02.2021; 

• HCL NR. 87/22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 
2021; 

• Art. 197 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea art. 460 alin. (6) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

• art. 5 alin (1), lit a) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, Titlul IX, art. 495, 

alin.6; 
• Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica locala; 
In temeiul art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g si art. 196 alin. 1, lit. 1 din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ; 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, aprobă 
modificarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021, cu privire la cladirile 
nerezidentiale,dupa cum urmeaza: 
     „Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate. In situatia in care nu este precizata valoarea in documentele care atesta 
proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului 
fiscal; 
  Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui 
raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la 
organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia 
depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta 
acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator. 



 In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 
5%. 

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita 
conform alin. (1) si (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.” 

Art. 2.  Consiliul local al comunei Vadu Paşii, stabileşte ca personalul 
Compartimentul financiar - contabil, impozite si taxe locale, achiziţii publice din 
aparatul de specialitate al primarului, să deschidă evidenţa cu impozitele şi taxele 
locale, conform prevederilor legale in vigoare şi să realizeze defalcarea pe fiecare 
factor ce contribuie la realizarea încasării acestora, a sarcinilor fiscale ce i se atribuie 
pentru anul 2021. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 
prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                GEORGESCU CRISTINEL   TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
25 FEBRUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 6 abţinere din numărul total de 15 
consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


