
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  

H O T Ă R Â R E 
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 

  
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău, 
     Având în vedere: 
     - expunerea de motive a primarului comunei înregistrata la nr. 675/26.03.2019; 
     - raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat la nr.680/26.03.2019;  
     - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Florica nr.17/04.04.2019; 
     - prevederile art.36 alin.2, lit.b) si alin.4 lit. c) din  Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 
     - prevederile art. 5 alin.2 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
     - prevederile art.491  si art. 493 alin .7  din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal cu modificările si completările ulterioare ; 
     În temeiul art. 36 alin. (4) lit. c) şi art. 46 alin.(1), din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
H O T Ă R A Ş T E :     

         
                 Art. 1. Se aproba pentru anul 2020, indexarea impozitelor si taxelor locale 
datorate de persoane fizice si juridice, care constau intr-o anumită sumă in lei, cât si  
limitele amenzilor, cu rata inflaţiei 4,6% , conform datelor institutului de statistică. 
                 Art. 2.  Indexarea impozitelor si taxele stabilite prin prezenta hotărâre 
constituie venituri  proprii  ale Bugetului local al comunei Florica pentru anul 2020. 
   Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău; 
- Primarului comunei Florica ; 
- Trezoreriei judeţului Buzău ; 
- Compartimentului economic din cadrul aparatului de  

specialitate al Primarului comunei Florica; 
- Adusă la cunoştinţă publică prin afişare. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier  

CRISTINESCU OVIDIU 
                                                                                                                         
Contrasemneaza 

Florica 11.04.2019                                                    Secretar delegat,               
Nr.  17                                                                    Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din 
data de 11.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - 
abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 
                                                                                                                              


