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ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect de HOTAAARE Nr ............ .. 

Privind ,Modificarea H.C.L. Nr.101/17.12.2020 referitoare la- Stabilirea 
impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021" 

Consiliul Local al ora~ului Brezoi, Judetu1 Valcea, intrunit in ~edinta 

extraordinara astazi .......................... , la care participa un numar de ...... consilieri 
din totalul de 15 din diti este constituit, 

Vazand ca prin H.C.L nr ....... din ............. domnul consilier .............. . 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand 1n discutie referatul de aprobare nr.1624/12.03 .2021 prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian, primarul ora~ului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, precum ~i raportul de specialitate nr.1625/12.03.2021, 
intocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin 
care se propune aprobarea prin care se propune modificarea H.C.L. 
nr.l 01/17.12.2020 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 
pentru anul fiscal 2021. 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 227/07.09.2015, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit "Impozite 

si Taxe locale" care reglementeaza regulile generale, declararea, determinarea si 
calculul, precum si plata acestora, 

- O.U.G. nr.S0/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificata si 
completata; 

- Legii nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227 /2015 
privind Codul fiscal; 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta 
decizionala in administratia publica, 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(l), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), art. 136, 
art. 139, alin.(1), alin.(3), lit.c) ~i alin.(5) coroborate cu art. 196 alin.(l), lit.a) din 



Art.4 Prezenta hotarare se va publica in conditiile legii si va fi comunicata 
astfel: 

- Institutiei Prefectului Judetului Valcea; 
- Primarului ora~ului Brezoi; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe 

Data 12.03.2021 

Intocmit, 
Rodica Berbece 

Brezoi, Ia ................. 2021 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae Safdu 
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ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.1625 /12.03.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
AI proiectului de hotarare privitor la "Modificarea H.C.L. Nr.101/17.12.2020 

referitoare la - Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru 
anul fiscal 2021" 

A vand i'n vedere: 
- Referatul de aprobare privind proiectul referitor la "Modificarea H.C.L. 

Nr.l 01117.12.2020 referitoare la - Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 
pentru anul fiscal 2021" 

- Legea nr. 227/07.09.2015, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit "Impozite 
si Taxe locale" care reglementeaza regulile generale, declararea, determinarea s1 
calculul, precum si plata acestora, 

- O.U.G. nr.S0/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificata st 
completata; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala 
i'n administratia publica, 

Si tinand cont de Legea nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.227 /2015 privind Codul fiscal; 

Se impune modificarea art. 3, alin.(3) din H.C.L. Nr.lOl/17.12.2020 referitoare 
la - Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021 ", astfel: 
valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5( cinci) ani pe baza unui raport 
de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu exceptia cladirilor ce apartin 
persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a 
procedurii falimentului. 

Cota de impozit la cladirea pentru nu s-a efectuat evaluarea legal valabila de la 
data de 01.01.2021, este de 5 %. 

Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri sunt nominalizate la art. 
456- Cod fiscal. 

Scutirile prevazute la art.456, art.464, art.469, art.476, art.479 si art.482 se 
modifica si se completeaza conform Legii nr.296/2020 pentru modificarea s1 
completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal. 

Fata de toate acestea, se constata ca sunt i'ndeplinite conditiile prevazute de lege, 
pentru modificarea H.C.L. Nr.101/17.12.2020 referitoare la- Stabilirea impozitelor si 
taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021. 

A vand i'n vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unei hotarari privind 
aprobarea modificarea H.C.L. Nr.1 01/17.12.2020 referitoare la - Stabilirea impozitelor 
si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021. 

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare 
referitor la modificarea H.C.L. Nr.1 01/17.12.2020 privitoare la- Stabilirea impozitelor 
si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021, i'n forma prezentata. 

SEF SERVICIU, ~ 
BERBECE RODIC lfu 
H u-:. Jl 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.1624 din 12.03.2021 

REFERATDEAPROBARE 
AI proiectului de hotarare privitor la "Modificarea H.C.L. Nr.1 01/17.12.2020 

referitoare la- Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021" 

Avand in vedere prevederile Legii nr.296/2020 pentru modificarea si 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, se impune modificarea H.C.L. 

Nr.1 01/17.12.2020 referitoare la - Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 

pentru anul fiscal2021, astfel: 

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5(cinci) ani pe baza unui 

raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu exceptia cladirilor ce apartin 

persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a 

procedurii falimentului. 

Cota de impozit la cladirea pentru nu s-a efectuat evaluarea legal valabila de la 

data de 01.01.2021, este de 5 %. 

Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri sunt nominalizate la art. 

456- Cod fiscal. 

Scutirile prevazute la art.456, art.464, art.469, art.476, art.479 si art.482 se 

modifica si se completeaza conform Legii nr.296/2020 pentru modificarea s1 

completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal. 

Astfel, propun luarea in dezbatere a Proiectului de hotarare referitoare la 

aprobarea modificarii H. C.L. Nr.l 01/17.12.2020 referitoare la - Stabilirea impozitelor 

si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021" si aprobarea lui in forma propusa. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 

Jl 


