
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind actualizarea 

cu rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind actualizarea cu rata inflaţiei şi 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile în anul fiscal 2021; 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 71/2020 privind încadrarea şi delimitarea pe zone 

a terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul comunei Griviţa; 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind 

actualizarea cu rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate 

acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, se modifică după cum urmează: 

1. Se modifică tabelul nr. 2, Capitolul I Impozitul şi taxa pe clădiri, din Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 17/2020, după cum urmează: 

Tabel 2 

Nr. Crt. Localitatea 

Zona 

în cadrul 

localităţii 

Rangul 

localităţii 

Coeficient 

de corecţie 

1 Griviţa A IV 1,10 

2 Griviţa B IV 1,05 

3 Trestiana A V 1,05 

4 Trestiana B V 1,00 

5 Odaia Bursucani A V 1,05 

6 Odaia Bursucani B V 1,00 

2. Se modifică tabelul nr. 3, Capitolul II Impozitul şi taxa pe teren, din Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 17/2020, după cum urmează: 

Tabel 3 

Zona în cadrul localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 

IV V V 

Griviţa Trestiana Odaia Bursucani 

A 1209,94 1209,94 850 

B 1000 1000 769,89 

 



Art. 2. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Finanţe - contabilitate 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 8.01.2021, cu 9 

voturi „pentru”, 3 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 12 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

      Consilier local                  Secretar general 

                    Ionel Ilie                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

Griviţa, 8 ianuarie 2021 
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