
                                                                                     

 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

HOTARARE 
cu privire  la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

 

 Luand in considerare prevederile art. 9 pct 3 din Carta europeana a autonomiei locale , adoptata 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificta prin Legea nr. 199/1997. 

          Avand in vedere: 

                 - prevederile art. 27 si art.30 din legea 273/ 2006 privind finantele publice locala, cu 

modificarile si complectarile ulterioare; 

                 - prevederile titlul IX din Codul Fiscal  aprobat prin Legea 227/2015;  

                 - prevederile art.344 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.; 

                - faptul ca potrivit site-urilor oficiale ale INS si BNR , rata inflatiei se situeaza la 3,8 %; 

            Avand in vedere referatul de aprobare a primarului comunei , raportul compartimentului de 

specialitate , precum si avizul secretarului comunei ; 

        În temeiul prevederilor art. 129 alin 2  lit.b)  alin. 4 lit. a) șiart. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , -publicat in M.O. al Romaniei nr. 555 din 5 iulie 2019; 

       Consiliul local al comunei Băița de sub Codru  adoptă prezenta; 

   

                                                 HOTĂRÂRE: 

 

               Art. 1.   
 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020 , dupa cum urmeaza: 

a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in tabloul cuprinzand valorile impozabile 

impozitele si taxele locale , alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 

2021 , constituind anexa nr. 1, ce sunt indexate cu 3,8% fata de anul 2020; 

      b) cota prevazuta la art.457 din Codul Fiscal aprobat prin legea 227/2015 se stabileste la 0,1 % 

      c) cota prevazuta la art. 458 din Codul Fiscal aprobat prin legea 227/2015 se stabileste la 0,5 %, 

      d) cota prevazuta de art. 460 alin .1 din Codul Fiscal aprobat prin legea 227/2015 se stabileste la 0,1 

% 

      e) cota prevazuta la rt. 460 alin. 2 din Codul Fiscal aprobat prin legea 227/2015 se stabileste la 1% 

                       Art. 2 

           Bonificatia prevazuta la art. 462 pct. 2, art. 467 pct. 2 si art. 472 pct. 2 din Codul Fiscal aprobat 

prin legea 227/ 2015, se acorda numai contribuabililor persoanelor fizice si juridice care achita integral 

creantele bugetare locale cu care figureaza in evidentele fiscale pana la 31 martie 2021, inclusiv , se 

stabilesc astfel; 

a) in cazul impozitului pe cladiri , la 10%, 

b) in cazul impozitului pe teren , la 10%, 

c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport , la 10. 

            Art. 3 

Pentru anul 2021 se stabilesc taxele speciale (art.484) I contributiile respective: 

a) taxele percepute pentru eliberarea unor acte pe baza documentelor detinute , conform anexei  

nr. 

2 la prezenta hotarare; 

b) taxele percepute la caminele culturale sunt cele stabilite conform anexei nr. 3 la prezenta  

hotarare; 

c) taxele percepute pentru salubrizare, alimentare cu apa a comunei , conform anexei nr. 4 la 

prezenta hotarare; 



d) taxele percepute pentru lucrari ce se vor presta cu utilajele din dotare , unor personae fizice 

sau 

juridice , conform anexei nr. 5 la prezenta hotarare. 

            Art. 4  

  Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire , 

in 

cazul persoanelor fizice , precum si a impozitului pe teren , pentru anul fiscal 2021 , se ia in calcul 

delimitarea zonelor aprobate prin Hotararea  Consililui Local al comunei Baita de sub Codru 42/2016 , 

precum si modificarile aduse intravilanului si extravilanului localitatilor ca urmare a intocmirii noului 

PUG al comunei , aprobat prin HCL nr. 44/2018. 

            Art. 5       

Se aproba plafonul obligatiilor fiscal restante , datorate de catre debitorii persoane fizice si 

juridice, 

ce vor fi mentionati in lista ce se va publica trimestrial , pana in ultima zi a luni din trimestrul urmator 

celui de raportat , conform prevederilor art. 162 alin 2 lit. b) din lgea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, astfel: 

                                 - pentru persoane fizice-1000lei, 

                                 - pentru persoane juridice -5000 lei. 

              Art. 6   

Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

              Art. 7 

Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisare si se comunica prin grija 

secretarului 

general al comunei , in conformitate ci prevedrile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Judtului Maramures pentru exercitarea controlului de legalitate , precum si :  

- Primarului comunei , 

- Compartimentelor financiar-contabil , impozite si taxe locale. 

     

                                                            Presedinte de Sedinta  

        SABOU VASILE 

           

 

                                                                                                                               AVIZAT 

                          pentru legalitate 

                                                                                                                 secretarul General al Comunei 

                                  DRAGOŞ   TRAIAN 

Băiţa de sub Codru . 

la  14.decembrie.2020 

Nr . 38 

 
Nota ; Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de _11__ voturi ,,pentru,,  ,__0__ abtineri __0__ voturi impotriva , din 

numarul de _11___ consilieri prezenti . 

 


