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   ROMÂNIA 
     JUDETUL NEAMŢ                                          

      C O M U N A   D OB R E N I 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A 

Nr. 74 din 16.12.2020 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 
 

  

Consiliul Local al comunei Dobreni, judetul Neamţ; 
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 
199/1997, 

Având în vedere: 
 prevederile 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;  

 prevederile 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;  

  prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 5 alin. (2), art.27 şi art.30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 dispozitiile art. 344 a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările 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;  
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul art. 129 Atributiile Consiliului Local alin. (2) lit. „b”si alin. (4) lit. c) 

precum si art. 196 Tipurile de acte administrative, alin.1, lit. a) din OUG nr 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 
HOTARAŞTE: 

 
Art. 1  Se aprobă impozitele si taxele locale pentru anul 2021,  după cum 

urmează : 
a) nivelurile stabilite  sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2021, constituind Anexa nr. 1 
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1)  privind impozitul pe cladirile 

rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice  din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal,  se stabileste la  0,1 % ; 
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c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1)  privind impozitul pe cladirile 

nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice  din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal,  se stabileste la 0,5 %; 

d) cota prevăzută la art. 460 alin. (1)  privind impozitul pe cladirile 

rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal,  se stabileste la 0,12 %; 

e) cota prevăzută la art. 460 alin. (2)  privind impozitul pe cladirile 

nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal,  se stabileste la 1,2 %; 

f) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%  asupra valorii impozabile a 
clădirii. 

g) cota prevăzută la art. 477 alin. (5)  privind taxa pentru serviciile de 

reclamă şi publicitate  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  se stabileste la 
1 %; 

h) cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit.a)  privind impozitul pe 

spectacole din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  se stabileste la 1 % ; 

i) cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit.b) privind impozitul pe 

spectacole din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  se stabileste la  3 % ; 

j) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 

95% conform art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  ; 
k) în cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 

impozitul pentru motocicletele respective conform art. 470 alin. (4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal ; 

Art.2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor, datorate pentru întregul an de 
către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv bonificaţia 
prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, 
după cum urmează: 

 în cazul impozitului pe clădiri la 10 %; 
 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %. 

   Art.3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor, datorate pentru întregul an de 
către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv bonificaţia 
prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, 
după cum urmează: 

 în cazul impozitului pe clădiri la 10 %; 
 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %. 
Art.4.  (1) Cotele adiţionale prevazută la art.  489 alin. (2) din Legea nr. 227 / 

2015 privind Codul fiscal se indexeaza cu 3,80 % (conform indicelui de inflatie 
aferent anului 2019) și se majoreaza cu 0-10% pentru rotunjire; 



3 
 

 (2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea 
anuală prevazută la alin. (1) este inclusă la nivelurile acestora prevazute în ANEXA 

nr. 1. 
Art.5. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, 
pentru anul 2020, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotararea Consiliului 
Local al comunei Dobreni nr. 17 din 28.04.2006. 

Art. 6. La capitolulVIII TAXE SPECIALE s-a introdus taxa pentru inregistrare 
autovehicul  si taxa pentru radiere autovehicul in cuatum de 15 lei fiecare 
operatiune, ; 

Art.7.   Nu se stabilesc terenuri pentru care nu se datorează impozit potrivit art. 
464  lit. ,,i” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.8.  Se aprobă procedura de calcul şi plată a  taxelor  prevăzute  la art. 486  
,,Alte taxe locale’’  din Legea nr.  227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit ANEXEI 

nr.2.      
  Art.9. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale, conform art. 
484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal potrivit ANEXEI nr.3.                    

Art.10.  Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către 
debitorii personae fizice şi juridice, ce vor fi menţionate în lista ce se va publica 
trimestrial, până la ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, 
conform prevederilor art. 162 alin 2 lit b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedura fiscal, astfel: 

- pentru personae fizice:   500 lei; 
- pentru personae juridice: 2000 lei  

      Art.11. Actualizarea limitelor minime si maxime ale amenzilor cuprinse in 
capitolul « Sanctiuni » din anexa nr 1. conform indicelui de inflatie si cu o rotunjire 
de maxim 10%.  
      Art.12.   Anexele nr.  1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.13. Secretarul comunei Dobreni va comunica prezenta hotărare persoanelor şi 
autoritaţilor interesate. 
 
        
      Preşedinte  de  şedinţă                                                     Secretar General 

             Ariton Vasile             Petrescu Sanda Daniela 

 

 
                                                              

 

 

 

 

 
    

          Total consilieri locali in functie :11, Prezenti:11, Pentru 11, Impotriva: 0, Abtineri: 0 

 


