ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 85/2020
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2021
Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 28
decembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr.192/2020, emisă de primarul comunei
Dăneşti, judeţul Harghita;
Având în vedere;
- referatul de aprobare nr.________/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 a D-lui primar Bojte
Csongor-Erno;
- raportul de specialitate nr._______/2020 a consilierului din cadrul
compartimentului de impozite şi taxe din cadrul primăriei comunei Dăneşti;
- raportul de avizare favorabilă nr. _____/2020 al comisiei economicofinanciară, protecţia mediului, tursim şi agricultură;
- anunţul afişat la sediul Primăriei comunei Dăneşti referitor la respectarea
prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2020 privind indexarea
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021.
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei
DĂNEŞTI pe anul 2020;
În baza prevederilor:
-art.491 din Titlu IX ”Impozite și Taxe locale” al Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările şi completările
ulterioare;
-art.27 și art.30 alin. (1) - (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor art.4 și art.9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi rectificată prin Legea nr.199/1997;
În conformitate cu prevederile:
 art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și (2) și art.139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
 art.7 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006;
 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 finanţele publice locale, cu
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modificările și completările ulterioare;
 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;
 OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările
ulterioare;
 art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 OG nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 art.19 și art.20 din OG 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;
 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;
 art.18 alin. (5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor;
 art 25 lit.d din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 art.10 lit.g și art.34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public
nr.230/2006;
 art.14 lit.f din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006,
republicată;
 art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 art.6 alin.(2) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor
de piață, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 art14 din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2002;
 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 adminsitrației publice, ministrului finanțelor
publice
și
președintelui
Institutului
Național
de
Statistică
nr.734/480/1003/3727/2015;
Luând în considerare 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 adminsitrativă a teritoriului României, cu modificările și completările
ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea
localităților la nivelul comunei Dănești este următoarea: rangul IV, precum și condițiile
locale specifice zonei;
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Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Analizând Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Dăneşti
nr. 13 / 2004, prelungit;
Ținând cont de 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;
În temeiul art. 87, art.129 alin. (1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) art.139 alin.(3) lit.c, și
art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
CODUL ADMINISTRATIV, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale pentru anul fiscal 2021, se
stabilesc, conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi
taxele locale pentru anul 2021, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
ptr. clădiri rezidențiale și clădiri anexe în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la
0,1%;
c) cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Legea nr.227/2015
privind Codul
fiscal,(impozit ptr. clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice) se
stabileşte la 0,2 %;
d) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Legea nr.227/2015
privind Codul
fiscal,(impozit ptr. clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice) se
stabileşte la 0,15 %;
e) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
(impozit ptr. clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice) se stabileşte la
1 %;
f) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, (taxa
pentru serviciile de reclamă și publicitate) se stabileşte la 3 %;
g) cota prevăzută la art.481 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
(impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf,
un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională) se
stabileşte la 2%;
h) cota prevăzută la art.481 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
(impozitul în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele enumerate la
pct.g) se stabileşte la 2%;
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i) cota prevăzută la art.489 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
(impozitul pe teren nelucrat timp de 2 ani consecutiv) se stabileşte la 100 %;
j) cota prevăzută la art.489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
(impozitul pe clădiri și terenuri neîngrijite situate în intravilan ) se stabileşte la
100%;
k) taxele și impozitele pentru anul 2021, se indexează, potrivit art.491 al.(1) din Legea
227/2015, cu rata inflației de 3,8% comunicată oficial pentru anul fiscal anterior.

Art.2. Bonificaţia acordată pentru plata cu anticipație a unor impozite, datorat pentru
întregul an de către persoanele fizice și juridice până la data de 31 martie 2021,
prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) se stabileşte, după cum
urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri
b) în cazul impozitului pe teren
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport

10%
10%
10%

Art.3. Majorarea anuală prevăzută la art.489 alin. (1) și (2) din Legea nr.227/2015 se
stabilește după cum urmează:
(1) în cazul impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale (art.457 alin.2 din Codul
fiscal), cât și clădirile nerezidențiale (art.458 alin.1 din Codul fiscal) aflate în
proprietatea persoanelor fizice, cota adițională este de 10% față de nivelul
stabilit în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
(2) în cazul impozitului/taxei pe terenurile situate în intravilan-terenuri cu

construcții (art.465 alin.2 din Codul fiscal), terenuri înregistrate în registrul agricol
la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții (art.465 alin.4 din
Codul fiscal), precum și pe terenurile situate în extravilan (art.465 alin.7 din
Codul fiscal), aflate în proprietatea persoanelor fizice cât și a persoanelor
juridice, cota adițională este de 10% față de nivelul stabilit în Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
(3) în cazul impozitului asupra mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
deținute, de persoanele fizice și persoanele juridice, cota adițională este de
10% față de nivelul stabilit în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, la următoarele categorii de mijloace de
transport:
-mijloace de transport cu tracțiune mecanică (art.470 alin.2 din Codul fiscal)
-impozitul pe remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinație de autovehicule prevăzută de alin.6 (art.470 alin.7)
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Art.4. Se aprobă - Anexa nr.1 – tabloul care cuprinde valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile pentru anul fiscal
2021, înmulțit cu rata inflației de 1.3%, 4.6% și 3,8%, și aplicând cota adițională de
10%.
Art.5. Se aprobă -Anexa nr.2 – tabloul care cuprinde nivelurile taxelor judiciare de
timbru, prevăzute de Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi
completată de OUG nr.80/2013.
Art.6. Se aprobă - Anexa nr.3 şi 4 care cuprind delimitarea zonelor în intravilanul,
respectiv extravilanul comunei Dăneşti în vederea determinării impozitului/taxei pe
clădiri, terenurile amplasate în intravilan, respectiv pe terenurile amplasate în
extravilanul comunei Dăneşti, şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. (1) Scutirile și facilitățile fiscale se acordă în cazurile prevăzute la art.456 alin.1,
art.464 alin.1, art. 469, art.476 alin.1, art.479 și art.482 din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal.
(2) Nu se acordă scutiri sau reduceri ale impozitelor/taxelor conform art.456 alin.2,
art.464 alin.2, art.476 alin.2 și art 485 alin.1 și art.487din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal.
(3) Se aprobă scutirea de la plata taxei “Pază de noapte” pentru pompierii voluntari din
localitatea Dănești, dar acordarea scutirii cuprinși în anexă la prezenta hotărâre se va face
doar dacă aceștia vor participa la acțiunile specifice și în baza unui pontaj întocmit de
către șeful serviciului pompierilor voluntari din comuna Dănești.
Art.8. Se aprobă Regulamentul privind procedura instituirii şi perceperii taxelor care fac
parte din categoria Alte taxe şi tarife locale conform anexei nr.5.
Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Dăneşti d-l Bőjte Csongor-Ernő, precum şi Compartimentul financiar-contabil, impozite
şi taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dăneşti și Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita în vederea verificării legalităţii, şi se va aduce la
cunoștință publică prin afişarea la sediul Primăriei comunei Dănești într-un loc accesibil
de către comunitatea locală, precum și pe pagina de internet al comunei Dănești.
Dăneşti, la 28 decembrie 2020
Președintele de ședință,
Both Ágoston

 ………………….……………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára
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