
ROMÂNIA 
                                                        JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA PÂRSCOV 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
                                      
                                            HOTĂRÂRE  

privind  nivelul  impozitelor şi taxelor locale în comuna 
Pârscov pentru anul fiscal 2021  

Consiliul Local al comunei Pârscov, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov, înregistrat sub nr. 

7215/14.12.2020; 
- raportul de specialitate al compartimentului taxe impozite locale si achizitii 

publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov inregistrat la 
nr.7216/14.12.2020  

- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local inregistrate la nr.7290 din 
17.12.2020; 

- prevederile art. 56, art.120 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

- prevederile art. 491 și art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit. b), 
art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată. 

Ținând seama de Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2020 al Institutului Național 
de Statistică, conform căruia rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8%. 

 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), 
coroborat cu art. 5, lit. cc), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

                                             

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 
             
 
 

Art. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor locale, 
pentru anul 2021. 
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            Art.2 .(1)Cota de impozit pentru cladirile detinute de persoanele juridice este 
dupa cum urmeaza : 
                      - cladirile reevaluate – 1.5% din valoarea de inventar ; 
                      - pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani anterior 
anului 2013- 10% din valoarea de impozitaare ; 
                      - pentru cladirile care nu au fost reevaaluate in ultimii cinci ani anteriori 
anului fiscal 2013 – 30% din valoarea de inventar. 
           (2)Impozitul pe teren  se calculeaza conform art.258 Cod Fiscal , rangul 
comunei Pirscov fiind IV . 
           (3) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza conform art.263 Cod 
Fiscal . 
           (4) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,teren si mijloace de 
transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili pana la 31.03.2013 se acorda 
o bonificatie de 10% , conform prevederilor art.255 , 260 si 265 din C.F. 
           (5) Categoriile de persoane care beneficiaza de scutire la plata impozitului pe 
cladiri , teren si mijloace de transport si alte taxe locale sunt: 
             - veteranii de razboi , vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi  
care nu s-au recasatorit , persoanele fizice persecutate din motive politice , persoanele 
cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate , 
taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism de tip hycomat 
sau a unui mototriciclu . 
            (6) In cazul cladirilor si terenurilor care sunt detinute in comun de doua sau 
mai multe persoane , fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren si 
cladire aflata in proprietatea sa . In cazul in care nu se pot stabili parti individuale ale 
proprietarilor in comun , fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din 
impozitul pentru cladirea sau terenul respectiv.  
            Art.3.Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a limitelor minime și 
maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și 
juridice, pentru anul 2021. 

Art.4.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021. 
Art.5.Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu acte normative subsecvente în vigoare. 

Art.6. Taxele si impozitele locale sunt prezentate indexate in anexa la 
prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta. 

Art.7.Primarul comunei Pârscov , prin intermediul compartimentului financiar 
contabil , compartimentului taxe si impozite locale si achizitii publice , va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Presedintele ședinței, 
Consilier Antofi Adi-Elena 

Pârscov,17.12.2020. 
Nr.34. 

Contrasemneaza, 
Secretar general , 

Calen Neculai 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din data de 
17.12.2020,cu respectarea prevederilor art.139  din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi 15 pentru ,  - abtineri ; si  - voturi   
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedintă. 
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