ROMÂNIA
Județul HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COZMENI

HOTĂRÂRE nr._____/2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1)
art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
2)
articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
3)
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
4)
art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5)
art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6)
art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art.
761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
7)
art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu completările ulterioare;
8)
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
9)
art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
10) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
11) art. 19 și art. 20, alin.2, lit."d" din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, respectiv
Legea 101/2006;
12) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
13) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
14) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
15) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
16) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
17) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
18) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

19) art. 6 alin.2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
20) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 39/2002;
21)
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică
nr. 734/480/1003/3727/2015;
22)
O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal'
23)
O.U.G. nr.50/2015, privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal si a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
24)
Legea nr.358/2015, privind aprobarea O.U.G. nr.50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si a Leaii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală:
25)
Legea nr.196/2017, privind modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-,
26)
Legea nr.112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 41/2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor
măsuri bugetare:
27)
Legea nr.177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.3/2017
pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscat.
28)
Legea nr.209/2017 pentru modificarea si cempietarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal.
29)
Ordonanta de urgenta nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal*}
30)
Lege nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
31)
Lege nr. 111/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
32)
Ordonanta de urgenta nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal*}
33)
Ordin nr. 1069/2016 incepand cu 29.08.2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite si taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016
34)
Ordonanta de urgenta nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare
35)
Ordonanta de urgenta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015
36)
Ordonanta de urgenta nr. 8/2016 privind unele masuri financiarein vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurileUniunii Europene aferente perioadeide programare 20072013, precum si unele masuri fiscal-bugetare
37)
Art. 491. - alin. 1 din codul fiscal nr.227/2019 cu modificările si completările ulterioare









Hotărârea nr. 19/2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2020
Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și de
radiere a vehiculelor la nivelul primarului Cozmeni;
Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2003; prelungit cu
HCL nr. 10/2016
Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2015 privind stabilirea zonelor la nivelul comunei Cozmeni
si a satului Lazaresti, respectiv pe fiecare dintre localitățile de
 rangul IV : comuna Cozmeni;
 rangul V : satul Lazaresti;
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la
componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei
Cozmeni si a satului Lazaresti este următoarea:
rangul IV : comuna Cozmeni;



rangul V : satul Lazaresti
Luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cozmeni, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr.______ din 2019;
b) raportul compartimentului de resort** din cadrul aparatului de specialitate al
compartimentului impozite si taxe), înregistrat sub nr. ________ din 2019
c) raportul Comisiilor de specialitate** a Consiliului Local Cozmeni
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare
pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
Conform Legii privind finantele publice locale nr.273/2006, cu modificările si completările
ulterioare Bugetul general consolidat al comunei constă din bugetul local si activitati finantate din
venitul proprii, la care este plătitor de TVA.
Bugetul activitati finantate integral din venituri proprii are un compartiment cu un angajat,
functionar. Acestă parte a bugetul comunei Cozmeni constă din activităti de gospodărire păduri si
păsuni comunale, anexe gospodăresti- (piata agro-alimentare, atelier, hala gater, pivnite ). Comuna
Cozmeni are în proprietate privată 820 ha teren forestier si 550 ha păsune comunală.
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020, în
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. ________/2019 în Registrul special pentru
evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice
ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.cozmeni.consloc.ro;
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) art. 491 din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local al comunei Cozmeni adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. - Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020, se stabilesc
potrivit prezentei hotărâri:
(1) În baza dispozițiilor art. 491 din L. 227/2015, prin Hotărârea nr. 19/2019, Consiliul local
a procedat la indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, 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, indexarea cu 4,6% se aplică pentru nivelurile
indexate in anul 2019.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către
Consiliul Local al Cozmeni, sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

a. Cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile – anexă în
cazul persoanelor fizice), se stabilește cota de 0.2%
b. Cotele aditionale conform art.457 alin.(2) se majoreaza cu 15%
c. Cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,)
impozitul pe cladiri se stabileste cota de 0.2 %
d. Cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor
juridice) se stabileste cota de 0.2 %
e. Cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor
juridice), se stabileste cota de 0.2 %

f. Conform art. 462 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru
plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%
g. Nivelurile impozitului conform art.465 alin (2) In cazul unui teren amplasat
in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu
constructii se stabilesc cotele confrom anexei nr. 1 Capitolul III Impozitul pe
teren si taxa pe teren , pagina 8
h. Nivelurile impozitului conform art. 465 alin.4 se majoreaza cu 15%
i. Nivelurile maxim conform art. 465 alin.7 se majoreaza cu 15%
j. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an
de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se
acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.
k. Nivelul impozitului pe mijloace de transport conf. art 470 alin.2 se
majoreaza cu 30% fata de nivelul stabilit prin cod fiscal
l. Nivelul impozitului maxim pe mijloace de transport conf. art 470 alin.2
punctul II. Vehicule inregistrate, se majoreaza cu 30% fata de nivelul
stabilit prin cod fiscal
m. Cota stabilita conform art.470 alin.3 In cazul mijloacelor de transport
hibride, impozitul se reduce cu 50-100%, conform hotararii consiliului local se
stabileste 50%
n. In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata
egala sau mai mare de 12 tone, conform art.470 alin.5, alin.6, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in cod
fiscal
o. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote conf. art.470 alin.7 care
nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6),
impozitul pe mijloacele de transport se majoreaza cu 30%
p. In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport
conf. art.470 alin.8 impozitul pe mijloacele de transport se majoreaza cu 30%
q. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, conf.
art.472 alin.2 datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de
31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita
prin hotarare a consiliului local.
r. Conform art. 474..- Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii se majoreaza cu 15 %
s. Cota taxei conf. art. 477 alin. 5 se stabileste de consiliul local, la 2%
t. Taxa pentru afisaj conf. art 478, alin.2 pct. a) si b) se mentin la nivelul stabilit
de cod fiscal, 32 lei /mp respectiv 23 lei/mp
u. Cota de impozit pentru spectacole conf. art.481 alin.2 pct. a) se stabileste la
2%
v. Cota de impozit pentru spectacole conf. art.481 alin.2 pct. b) se stabileste la
5%
w. Taxa pentru eliberarea procedurii de divort pe cale administrativa conf. art
486 alin.4. se stabileste 500 lei
Art. 2. Se stabilesc taxele speciale conform art.484 care sunt cuprinse in Anexa
nr.1, capitolul VIII.
Art. 3. - Se stabilesc taxe şi tarife la capitolul activitati finantat integral din venitul proprii
conform anexei Nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 4. - Se aprobă scutirea persoanelor fizice voluntari la Situaţii de urgenţă de la plata
taxei speciale PSI stabilite conform art.484 din Codul Fiscal şi Legii nr.273/2006, privind finanţele

publice locale, tabel aprobat cu Hotărârea nr. 46/2016 privind modificarea componentei Serviciului
Voluntar pentru Situaţii Urgenţă.
Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Cozmeni, prin aparatul de specialitate al său.
Art. 6. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Cozmeni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cozmeni și prefectului județului
Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului,
precum și pe pagina de internet www.cozmeni.consloc.ro.
(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.

L.S.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

 Pari Laszlo

SECRETARUL c o m u n e i
C o z m e n i . 2)

(prenumele și numele)

 Szocs Hajnal
(prenumele și numele)

HCL Nr.
Adoptată în şedinţa din data de ______________
Cu un număr de _____ voturi „ pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie

1

) În locul punctelor se înscrie denumirea județului.
) În locul punctelor se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale.
3
) În locul punctelor se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale.
4
) În locul punctelor se înscrie adresa paginii de internet a unității administrativ-teritoriale.
5
) În locul punctelor se înscrie denumirea Comisiei de specialitate.
6
) Se consemnează orice alte considerente privind motivarea elaborării proiectului hotărârii Consiliului Local.
7
) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
completările ulterioare: „În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune
adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative
se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.” În această situație se
explicitează/motivează în formula introductivă circumstanțele care au determinat adoptarea în procedura de urgență.
8
) Se inserează atâtea articole de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor dispozițiilor normative aplicabile situațiilor
specifice la nivelul unității administrativ-teritoriale în ceea ce privește obiectul reglementării.
NOTĂ: 1. Pentru municipiul București, sintagma din antet „JUDEȚUL …………………………..1) CONSILIUL LOCAL AL
……………………….2)” se înlocuiește cu sintagma „CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI”, după cum, în tot cuprinsul
prezentului model-cadru, sintagma „Consiliul Local” se înlocuiește cu sintagma „Consiliul General”.
2. În tot cuprinsul prezentului model-cadru, prin sintagma „Consiliul Local” se înțelege „Consiliul Local al
……………………………..…2) ………………………………….3)”
3. În anul 2015, se va avea în vedere că Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a
taxelor speciale, pe anul 2016, este obligatoriu să fie adoptată în termenul prevăzut la art. 495 lit. f) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, respectiv până cel mai târziu pe data de 10 noiembrie 2015.
2

A se vedea prevederile:
*
) a) art. 45 alin. (6) teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
b) art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
c) art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
**

) art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum și situației
specifice fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, temeiurile juridice cuprinse în formula introductivă neavând
caracter limitativ/exhaustiv .

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI COZMENI
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COZMENI NR. 41/2015
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

0
1
2

1
Adoptarea hotărârii
Comunicarea către primarul comunei1+4)

3

Comunicarea către prefectul județului1+4)

4

Aducerea la cunoștință publică2+3+5)

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)

Data
ZZ/LL/AN
2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5)
art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului
administrativ-teritoriale.”
NOTĂ
FINALĂ:unității
1. Prezenta
dispoziție, inclusiv anexa, constituie modele-cadru care se adaptează în mod corespunzător pentru fiecare dintre anii următori, în funcție de
evenimentele legislative intervenite, precum și de specificitatea fiecărei unități administrativ-teritoriale.
2. Toate textele din aceste modele-cadru au numai caracter informativ/orientativ, întreaga răspundere pentru consecințele juridice generate de folosirea
acestor modele-cadru, fără ca actele administrative adoptate/emise de către autoritățile administrației publice locale să corespundă cerințelor legislației în vigoare la
data adoptării/emiterii, revenind acestora.

