ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2021
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava;
Având in vedere:
- Referatul de aprobare a Primarului comunei Şaru Dornei, înregistrat sub nr. din ;
Raportul nr. din al compartimentului financiar-contabil, prin care se propune
aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021;
Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ înregistrat sub nr. din ;
Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică și de
disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor înregistrat sub nr. din ;
Raportul de avizare al Comisiei pentru invățământ, sănătate și familie, muncă și
protecție socială, activități social-culturale, sport, culte, protecție copii înregistrat sub nr. din ,
În conformitate cu: prevederile art.4 și art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997,
prevederile art. 5 alin.(1) lit. (a), art. 16 alin (2), art. 20 alin.(1) lit. (b), art. 27, art. 30, art.76 alin.
(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu prevederile art. 1, art.2 alin.(1) lit. h), precum și cele ale titlului IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și ale Legii nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
ținând seama de nivelul ratei inflației comunicata pe site-ul Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administratiei, respectiv pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, fiind
precizat faptul că, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale, aferente anului 2021, consiliile
locale vor utiliza rata inflației de 3,8%, conform Comunicatului de presă nr. 15/2020 al
Institutului Național de Statistică ,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), 196 alin. (1)
lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale, taxele speciale şi
amenzile, în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2021, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.(1) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport,
taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate sunt creanţe fiscale anuale, care se platesc în douã rate
egale, pânã la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii

următoare din perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare sau folosință, în cazul contractelor care se referă la perioade mai mari de
o lună.
(3) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plătesc anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, în cazul contractelor de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an,
(4) Impozitul pe spectacole se plătește lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii
următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(5) Taxele speciale instituite conform art.484 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția taxei speciale pentru
emiterea/vizarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor de productie, prestari servicii,
comert si avizarea orarului de funcționare se plătesc până la data de 30 septembrie 2021.
Art. 3. Impozitul anual pe clãdiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de
transport, datorate bugetului local de cãtre contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum
de pânã la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plãtesc integral pânã la primul termen de platã.
Art. 4. În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data
de 31 martie 2021 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele
de transport, datorate pentru întregul an, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%.
Art. 5. Pentru neplata la termenele enunţate, contribuabilii datoreazã majorări de întârziere
stabilite potrivit prevederilor art.183 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 6. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru
anul fiscal 2021.
Art. 7. Primarul comunei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, Instituției prefectului județului Suceava pentru exercitarea controlului de
legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil
publicului, precum și pe pagina de internet.
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