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HOTĂRÂRE

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Bozioru , judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă extraordinară în data de 23.12.2019
În conformitate cu:
referatul de aprobare a Primarului Comunei Bozioru, înregistrat sub
nr.3.038 /2019 ;
raportul biroul contabilitate impozite si taxe locale/achiziții publice,
înregistrat sub nr. 3.039/2019;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate înregistrat sub nr.
3.040/2019;;
prevederile art.56, art.120, alin.(1), art.121, alin.(1) si (2) si art.139,
alin.(2) din Constitutia României, republicată ;
prevederile art.4 si art.9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombire 1985, ratificată prin Legea
nr.199/1997 ;
prevederile art.20 si art.28 din Legea – cadru a descentralizării
nr.195/2006 ;
prevederile art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările si completările ulterioare ;
prevederile Hotărârii Consiliului
Local Bozioru
nr. 13/18.04.2019
privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2020;
prevederile art.7 din legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în
administratia publică ;
prevederile art.27, art.36, alin.(1), alin.(2), lit.,,b,, si alin.(4), lit.,,c,, din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu
modificările si compeltările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, rămân la nivelul
stabilit în Anexa prevăzută la art.1 din H.C.L. nr.13/18.04.2019 privind
indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale.
Art.2. - Taxa de vizitare a “Sitului cu trovanti - Babele de la Ulmet” din
localitate se stabileste dupa cum urmeaza:
a) pentru adulti:
5 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
3 lei;
c) pentru persoane cu dizabilitati, veterani

de razboi, persoane prevazute la art.(1),
alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 şi pentru copii sub 10 ani: gratuit.
d) pentru grupurile organizate prin Centrul de informare turistica Bozioru
precum si prin agentiile de turism se acorda o reducere de 20% de
persoana.
Taxa prevazuta mai sus se va achita la casieria unitatii sau la punctul de
încasare special amenajat in satul Ulmet ;
Art.3.- Începând cu data de 01.01.2020 se instituie taxa de vizitare a
monumentelor istorice din localitate – Vestigiile Rupestre din satul Nucu, dupa
cum urmeaza:
a) pentru adulti:
10 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
5 lei;
c) pentru mijloacele de transport auto,
indiferent de numarul de persoane
261 lei;
d) pentru persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, persoane prevazute
la art.(1), alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 si pentru copii sub 10 ani gratuit.
e) pentru grupurile organizate prin Centrul de informare turistica Bozioru
precum si prin agentiile de turism se acorda o reducere de 20% de persoana.
Taxa se va achita la casieria unităţii sau la punctul de încasare special
amenajat in satul Nucu.
Art. 3 - Începând cu data de 01.01.2020 se instituie taxa de vizitare a
“MUZEULUI FORMELOR” din localitate, dupa cum urmeaza:
a) pentru adulti:
4 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
2 lei;
c) pentru persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, persoane prevazute
la art.(1), alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 si pentru copii sub 10 ani gratuit.
Taxa se va achita la casieria unităţii sau la punctul de incasare special
amenajat în incinta Centrului de Informare Turistica Bozioru.
Art.4.- Începând cu data de 01.01.2019 se instituie taxa lunară pentru Serviciul
public de salubrizare în cuantum de 5 lei/persoană, 70 lei/agent economic şi o
taxă anuală de 50 lei/an pentru deţinătorii caselor de vacanţă, pentru
colectarea gunoiului menajer;
Art.5. – Primarul Comunei Bozioru, prin biroul contabilitate, impozite și taxe
locale/achiziții publice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6.- Secretarul general al Comunei Bozioru va comunica prezenta Primarului
comunei Bozioru, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Buzău şi o va publica pe site-ul instituţiei .
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