ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
HOTARARE
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019
Consiliul Local al Comunei Florica, judetul Buzau:
- expunerea de motive a Primarului comunei Florica, judeţul Buzău
înregistrată sub nr. 77/06.11.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Florica înregistrat sub nr.
82/06.11.2018;
- avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Florica ;
-prevederile titlului IX- impozite si taxe locale din Legea 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările si completarile ulterioare;
- prevederile OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările si completarile ulterioare;
-ţinând seama de prevederile OUG nr. 50/2015 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de
localitati, actualizata, cu modificările şi completările ulterioare - ierarhia
localităţilor la nivelul comunei Florica este următoarea:
a) Rangul IV – FLORICA
-luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale
care are la bază dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe
fondul constituirii de resurse financiare pentru finanţarea activităţilor
stabilite în componenţa acestor autorităţi,
ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2019 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor
publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe
de altă parte,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.c) ,art. 45 alin. (1) şi alin. (2)
lit. c) şi cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al Comunei Florica adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale,
pentru anul 2019, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi
taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul local al Comunei Florica, sunt
prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe
mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două
rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii
contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă, şi se plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
3) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se

plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.
4) Pentru neplata la termenele enunţate la alin (1) şi (2), contribuabilii
datorează majorări de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de
lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la
data stingerii sumei datorate inclusiv.
Art. 3. Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport,
datorat bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice,
în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la
primul termen de plată.
Art. 4. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi
art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte,
pentru contribuabilii persoane fizice, după cum urmează :
- în cazul impozitului pe clădiri la 10% ;
- în cazul impozitului pe teren la 10% ;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10% ;
Art. 5. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi
art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte,
pentru contribuabilii persoane juridice, după cum urmează :
- în cazul impozitului pe clădiri la 10% ;
- în cazul impozitului pe teren la 10% ;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10% ;
Art. 6. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a
contribuabililor persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile
Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi
taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 7. Prevederile prezentei hotarari se completeaza in mod
corespunzator cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sau
cu orice modificare si completare adusa acesteia, precum si cu normele
elaborate pentru aplicarea unitara a Codului Fiscal.
Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de
către primarul comunei Florica, prin compartimentele de specialitate.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Florica în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Florica şi
Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare la Primărie, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de
internet la adresa www.comunaflorica.ro .
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Aldea lenuta
Contrasemneaza
Secretar delegat,
Lupu Marcelica Adriana
Nr. 37
Florica 20.11.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în
şedinţa din data de 20.11.2018 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.

