
 
HOTĂRÂREA  NR.39 

PRIVITOR LA : aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni 
nr.38/25 aprilie 2019 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume 

cuvenite bugetului local pentru anul 2020 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 martie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/20 februarie 2020 domnul 
consilier local Niculicea Tudorel a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna martie 
2020; 
 Luând în discuţie referatul de aprobare nr. 5169/23 martie 2020,  proiectul  
de  hotărâre  iniţiat  de primarul oraşului Băbeni şi raportul de specialitate nr. 
5170/23 martie 2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se 
propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.38/25 
aprilie 2019 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite 
bugetului local pentru anul 2020, în sensul corelării cu dispozițiile OUG nr.29/2020; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 5171/23 martie 2020 întocmit de secretarul 
general al oraşului; 

În conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri 
economice și fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale art. 462 alin. (1) și (2), art. 467 
alin. (1) și (2), art. 472 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale art. 129 alin. (2) lit.b) și alin.(4)  
lit.c) din Legea nr.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(3) lit.c) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  15  voturi pentru, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE:  

 

Art.1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni 
nr.38/25 aprilie 2019 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume 
cuvenite bugetului local pentru anul 2020, după cum urmează: 

I. art.8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art.8 – Se aprobă acordarea unei bonificații de 10% contribuabililor persoane 

fizice și juridice care efectuează anticipat până la 30 iunie inclusiv, plata integrală a 
obligațiilor datorate bugetului local, calculate pentru fiecare rol unic provenind din 
orice fel de taxe și impozite, inclusiv amenzi și se acordă pentru sursele de venit 
reprezentând impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport.” 
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II. art.9 lit. a), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins : 
”Art. 9 – Termenele pentru plata obligatiilor catre bugetul local constând din 

impozite, taxe si alte sume calculate, avandu-se in vedere nivelurile stabilite si 
aprobate pentru anul 2020 sunt urmatoarele: 

a. impozitele pe cladiri, terenuri si mijloace de transport se datoreaza anual si 
se platesc in doua rate egale, pana la 30 iunie si 30 septembrie, inclusiv, atat de 
persoanele fizice cat si de persoanele juridice. In conditiile in care impozitul anual 
cumulat datorat de persoane fizice si persoane juridice este de pana la 50 lei 
inclusiv, acesta se plateste integral pana la primul termen de plata; 

................................................................................................................. 
c. taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la alin. (1) se declara 

si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul 
local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare 
contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop 
de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, 
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste  integral pana la 
primul termen de plata.  

d. taxa pentru detinere si utilizare de utilaje (vehicule lente) se achita pana la 
30 iunie inclusiv, a anului fiscal 2020; 

...............................................................................................................”. 
III. În tot cuprinsul Anexelor nr.1-8 sintagma ”31 martie ” se înlocuiește cu 

sintagma ”30 iunie”.  
Art.2. – Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 

art.1 rămân neschimbate. 
Art.3. – Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin 

intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al 
oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în 
vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentelor 
responsabile cu punerea în executare, precum și aducerea la cunoștință publică prin 
afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
       Tudorel NICULICEA    Contrasemnează pentru legalitate,      
            SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 martie 2020 
 
 
 
 
 
 
 


