
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 38/2017 privind nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Naeni, actualizata 

prin  Hotararile Consiliului Local nr. 28/12.12.2018, 16/24.04.2019 si 
37/21.12.2020 

 
Consiliul local al comunei Năeni, 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 
719/19.04.2021; 

- raportul Compartimentului contabilitate inregistrat la nr. 720/19.04.2021;,  
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a 

Consiliului Local al comunei Naeni, inregistrat la nr. 733/20.04.2021; 
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 37/21.12.2020 privind valorile 

impozabile, impozite şi taxe locale precum şi alte taxe asimilate acestora pentru anul 2021 
          -    prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

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

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 
alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

Art.1.– Se modifica anexa nr. 4 a H.C.L. nr. 33/19.12.2017 privind valorile 
impozabile, impozite şi taxe locale precum şi alte taxe asimilate acestora, actualizata prin 
Hotararile Consiliului Local nr. 28/12.12.2018, 16/24.04.2019 si 37/21.12.2020, prin 
adaugarea urmatoarei taxe: 

 „Taxa pentru inchirierea utilajelor apartinand U.A.T. Naeni – 150 lei/ora” 



Art. 2.- Primarul comunei Naeni, prin intermediul compartimentului contabilitate, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Buzău în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în 
condiţiile prevăzute de lege prin grija secretarului general al comunei Naeni. 

 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BELET IONEL 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
JR. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 

Nr. 18 
Năeni, 21 aprilie 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu un număr de 8 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
11 consilieri în funcţie și 8 consilieri prezenţi la ședinţă. 

 


