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A  N  U  N  Ț 

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND    

TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE PE ANUL 2020 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul comunei Hodoșa 

anunță publicul interesat asupra inițierii PROCESULUI DE ELABORARE A PROIECTULUI DE 

HOTĂRÂRE PRIVIND TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE PE ANUL 2020 

 

 Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de 

hotărâre supus dezbaterii publice se pot depune la Primăria comunei Hodoșa, se pot 

transmite la adresa de e-mail : primaria@hodosa.ro sau prin fax la numărul 0265/349037, 

până la data de 31 noiembrie 2019. 

 Materialele transmise vor purta mențiunea :RECOMANDARE LA PROIECTUL DE 

HOTARARE PRIVIND TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE PE ANUL 2020. 

 

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau 

articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale 

expeditorului. 

Materialele informative se pot studia la avizierul Primăriei comunei Hodoșa sau pe site-

ul www.hodoșa.ro. 

 

 

PRIMAR,     SECRETAR, 

Barabási  Ottó     Csizmás Zoltán 

 

 

 
Întocmit: Csizmás Zoltán          

Primaria comunei Hodoșa 
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Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale 

 pentru anul fiscal 2020 în  COMUNA HODOSA 

 

Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale în limitele și în condițiile 

prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii impozitelor și taxelor 

locale prevăzute la art. 36 alin.4 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, coroborat cu 

prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Impozitele și taxele locale datorate de contribuabilii cu domiciliul, sediul sau punctul de lucru în Comuna 

Hodosa, constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanțare se 

asigură de la bugetul local, în condițiile legii.  

Constituie venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele: impozitul și taxa pe clădiri, impozitul și taxa 

pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, 

taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe 

locale, amenzile și majorările de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, taxele judiciare de timbru. 

Nivelul impozitelor și taxelor locale constituie un aspect esențial de care depinde gradul de conformare 

voluntară la plata acestora și gradul de încasare a veniturilor bugetului local. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare consiliului local, Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în  Comuna Hodosa 

   

 
 

PRIMAR, 
BARABASI OTTO 
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REFERAT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 

In comuna HODOSA 

 

 

 Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Comunei Hodosa in temeiul prevederilor art. 489, privind 

majorarea impozitelor si taxelor locale de catre Consiilile Locale si art. Nr. 491 privind indexarea impozitelor si 

taxelor locale , din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si care la alin (1) prevede : „În cazul oricărui impozit 

sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite 

sume în lei, sumele respective se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru 

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.” 

La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local 

pentru anul 2018 si avand in vedere urmatoarele :  

-Constitutia Romaniei, art. 56, alin (1) 

-Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNERE: 

 

 Taxele si impozitele locale pentru anul 2020 să fie majorate cu procentul de 4,6 % , conform ratei 

inflației comunicat de Institutul Național de Statatistică  . 

1. Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei 
cote de 0,1% asupra valorii clădirii, determinată conform  alin. (5), nivel aplicat si in 2019. 



2.  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii, nivel aplicat si in 2019. 

3. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul 
se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 
457. 

4. Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor juridice se calculează prin aplicarea unei 
cote de 0,2% asupra valorii clădirii, determinată conform  art. 460 alin. (1), nivel aplicat si in 
2019. 

5. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii, determinată conform  art. 460 
alin. (2) nivel aplicat si in 2019. 

6. Impozitul/ taxa pe terenuri se propune pentru anul 2020 la  nivel aplicat si in 2019. 
7. Potrivit art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 impozitul pe cladiri si impozitul pe teren 

se poate majora cu pana la 500 % pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in 
intravilan, propun majorarea la 100 % pentru anul 2020, nivel aplicat si in 2019.  

8. Pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazut la art 466 din Legea 
227/2015 persoanele fizice si juridice sunt obligate sa achite taxele respective pe o perioada 
de 5 ani, nivel aplicat si in 2019. 

9. Impozitul pe mijloc de transport datorat de persoane fizice si juridice se propune pentru anul 
2020 la  nivelul aplicat si in 2019. 

10. Taxa de salubrizare propune pentru anul 2020 de 62 lei/pers . , nivel aplicat si in 2019. 
11. La taxe speciale se propune urmatoarele : 

Taxa pentru eliberarea adeverintelor de orice fel se propune pentru anul 2020 la 5 lei. 
   Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal se propune pentru anul 2020 la  5 lei.  

12. Se propune acordarea de scutiri organizațiilor nonprofit pentru activitățile fără scop  lucrativ 
conform art.456 alin.2 lit.d și art.464 alin.2, lit e) din Codul Fiscal . 

  

Propun adoptarea hotararii consiliului local conform celor de mai sus . 

 

 

 

 

   Intocmit  Ref. Imp si taxe  

             BAKO LEHEL 
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