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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor 
aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Naeni 

 
Consiliul local al comunei Năeni, 
Având în vedere : 

- prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare;   

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

în temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.– Pentru anul fiscal 2020 se pastreaza nivelurile stabilite prin Hotărârea nr. 
16/24.04.2019 a Consiliului Local al comunei Naeni, pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor prevăzute 
în mod expres în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Se menţine delimitarea zonelor din intravilanul comunei pentru determinarea 
impozitului/ taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, precum şi bonificaţia maximă 
prevăzută în Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2020, a 
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impozitului/taxei pe clădiri, pe terenuri şi pe mijlocele de transport, datorate de 
contribuabili pentru întregul an fiscal 2020. 

Facilităţile fiscale acordate în anul 2020 de Consiliul Local al comunei Naeni, în 
conformitate cu prevederile art. 286 din Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se pastreaza. 

Art. 2.- Calcularea cumulată a nivelurilor taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se 
face prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce 
depăşeşte 0,50 lei se majorează la 1,00 leu. 

Art. 3.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziţii 
contrare prevăzute în Hotărârile Consiliului Local al comunei Naeni. 

Art. 4.- 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 comunei Naeni. 

Art.5.- Primarul comunei Naeni, prin intermediul compartimentului de specialitate 
al aparatului de specialitate al primarului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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