
 
R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJEŞTI 
JUDEŢUL TELEORMAN 

H O T Ă R Â R E 
privind: modificarea HCL nr. 22/ 28.04.2020 privind 

aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2021 cu rata inflatiei de 3,8 % 

 
  

Consiliul local al comunei Blejeşti -Teleorman, întrunit în 
şedinţă extraordinară de lucru în data de 18 februarie 2021, 
având în vedere :  
- referatul de aprobare  întocmit de primarul localității nr. 1021/11. 02.2021, 
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 
Primăriei comunei Blejești nr. 1027/11 .02.2021,  
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Blejeşti  
- HCL nr. 22/ 28.04.2020 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8%  

       -Art. 1, art. 2, alin. 1 lit. h, precum și pe cele ale titlului IX, în special art. 462, alin 2,  art. 

467, alin.(2), art. 472 alin. (2) ,art 491 coroborate cu art. 495, lit. e din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

       - prevederile art.84, art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.c) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;  

 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ : 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 

ART. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Blejeşti nr. 22/  
28 aprilie 2020 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8% , dupa cum urmeaza:  
Se modifica art 1 , care va avea urmatorul cuprins : 
(1)Pentru anul fiscal 2021, impozitele și taxele locale, care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume in 
lei, se indexează cu 3,8 % față de cele stabilite pentru anul 2020, 
prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Local Blejesti  nr. 
51/19.12.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale in comuna 
Blejesti, în anul 2020. 



 
 

-2- 
 
(2) Bonificatia prevazuta la art. 462, alin. (2) si art. 467, alin.(2), art. 
472 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal pentru plata cu 
anticipatie a impozitului datorat pentru intregul an, pana la data de 31 
martie 2021, se acorda contribuabililor persoane fizice si juridice si se 
stabileste astfel: 

a) in cazul impozitului pe cladiri la 10%; 
a) in cazul impozitului pe teren la 10%; 
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%. 

ART.2.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 28.04.2020, rămân 
neschimbate .  
Art. 3. Secretarul comunei Blejeşti se va îngriji de comunicarea 
prezentei hotărâri către Instituția Prefectului Teleorman pentru 
verificarea legalității, către primarul localității, către compartimentul 
contabilitate si de afișarea prezentei hotărâri la avizierul principal și pe 
pagina oficială a  Primăriei Blejești. 
  

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,     
                                           CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
                        SECRETAR GENERAL 

  Spinu Viorel                                                   
                                                             Jr. Burcea Adriana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLEJEŞTI         
Nr.12  din 18 februarie 2021   
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi  18.02. 2021 
CVORUM: 13 consilieri în funcţie;13 consilieri  prezenţi, din care: PENTRU 11 voturi, 
ABŢINERI 2 voturi, ÎMPOTRIVĂ - voturi 
 

 

 


