ROMANIA
ruDETUL COVASNA
PRIMAzuA BRETCU
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Nr. deinres. 1763 din02.10.2020

PROIECT DE UOTANANP
privitoare

la stabilirea impozitelor

gi taxelor locale pentru anul

fiscal 2OZI, aplicabil pe teritorrul
administrativ al comunei Bretcu

Inbaza Legii nr, 22712015 privind Codul fiscal, cu modifio[rile gi completdrile ulterioare, a
Legii nr. 5212003 privind transparenla in administralia public6, cu modificdrile si completdrile
ulterioare,

lindnd cont de Hotdrdrea Consiliului Local nr.18 din 24042019 privind indexarea cu rata
inflaliei a impozitelor qi taxelor locale aplicabile in anul 2020,
in +omai"l ^'evederilor art. I29 alin. (1), alin.(2) litera,,b" ,altn. (4)litera,,c",art. 196 alin (1)
htera ,,a" , din Ordonanfa de urgent[ a Guvernului nr.57 12019 privind Codul administrativ
IIOT,,{R.'{$TE:

Art.l. -

Se stabilesc impozitele gi taxele locale pentru anul fiscal 2021, dup[ cum urmeazd,'.
- nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevdzute in Tabelul cuprinzdnd impozitele gi taxele locale
pentru anul2020 constituind anexa nr.I, care face parte integrantd din prezenta hot6rAre.

At't.2,

-A) Plata impozitului/taxei

pe

clidiri

(1) Impozitul pe clddrri se pldteqte anual, in dou[ rate egale, pdndla datele de 31 marlie gi 30
septembrie, inclusiv,

(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cl[diri, datorat pentru intregul an de citre
contribuabili, pdnd la data de 3 1 martie a anului respectiv, se acordd o bonifica{i e de I}Yo.
(3) Impozitul pe clddiri, datorat aceluiagi buget local de cdtre contribuabili, de pAna la 50 lei
inclusiv, se pl[tegte integral pdnd,la primul termen de plat[.
(a) In cazul in care contribuabilul define in proprietate mai multe cl[diri amplasate pe raza
aceleiagi unitSli administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) qi (3) se refer[ la impozitul pe cld.diri
cumulat.

(5) Taxa pe cl[diri se pldtegte lunat, pAnd la data de 25 a lunri urm[toare fiec[rer lunr din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, ?nchiriere,
administrare ori folosint[

B) Plata impozitului gi a taxei pe ter.en
(1) Irnpozitul pe teren se pldteqte anual, in doud rate egale, p6nd la datele de 31 martie qi 3O septembrie
tnclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe teren, datont pentru intregul an de cdtre contribuabrli,
p1nd,la data de 31 rnartie inclusiv, a anului respectiv, se acordd o bonifica{i e de I}Yo.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaqi buget local de c[tre contribuabili, persoane frzice gi juridice, de
plitegte integral pAn[ la primul termen de plat6.
(a) In cazul in cale contribuabilul deline in proprietate mai multe terenuri amplasate pe ruza aceleiaqi
unitSli administrativ-teritoriale, prevederile alin. (Z) qi (3) se referd la impozitul pe teren cumulat,
(5) Taxa pe teren se pl[tegte lunar, pdnd la data de 25 a lunli urm[toare fiecarei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosint6,
C) Plata impozitului pe mijloace de transport.
pAnd la 50 lei rnclusiv, se

(1) Impozitul pe mrylocul de transport se plltegte arrual, in doud rate ega7e, pdnilla datele de 31 martie gi
3O septembrie inclusiv.
(2) Pentlu plata cu anticipalie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de cdtre
contribuabili, pAn[ la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordd o bonifica{i e de 7O%o.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiagi buget local de cltre contribuabili,
pel'soane frzice gi juridice, de pAn[ la 50 lei inclusiv, se pldtegte integral pAnd la primul termen de platE.
In cazul in care contribuabilul de{ine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care
impozitul este datorat bugetului local al aceleiagi unitdli administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se
referd la impozitul pe rnrjlocul de transport cumulat al acestora.

D) Taxa pentru afiqajul in sco;r de reclaml gi publicitate se pldtegte anual, in dou[ rate
egale, pAn[ la datele de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afigajul in scop de reclam[ gi
publicitate, datoratd aceluiagi buget local de c[tre contribuabili, persoane frzice gi juridice, de pAnd la 50
lei inclusiv, se pl[teqte integral pi'ndIa primul termen de plat6."

Art. 3. - Aducerea la cunogtin{d publicd se face prin

afigare la sediul autoritetrii administraliei
publice locale gi publicare pe pagina de internet a institulier,
Art. 4. - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotiriri se ins[rcineazE, primarul comunei Bretcu,

