
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL PETELEA 

      proiect 

HOTĂRÂREA   nr.             / 2019 

privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi  

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2020 
 

 Consiliul Local al Comunei Petelea,  

           Întrunit în şedinţă ordinară în data de ____ 

           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2020, înaintat 

de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul de aprobare nr. 

___/2019, precum şi raportul de specialitate nr. ___/2019 înaintat de compartimentul taxe şi 

impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea; 

 Având în vedere avizul prezentat de Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, 

sport şi turism, avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie şi protecţia copilului şi discuţiile purtate asupra acestui material; 

           Analizând încadrarea teritoriului pe zone şi categorii de folosinţă situate in intravilanul şi 

extravilanul Comunei Petelea,  

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile 

locale specifice zonei, pe de altă parte;  

Fiind îndeplinită procedura privind transparenţa decizională în administraţia publică prin 

procesul verbal de afişare nr. ___/______; 

           Având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 

  În baza: 

            - Legea nr.273/2006- privind finanţele publice locale-art.27; 

           - Legea nr. 227/2015 -privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, titlul 

IX;  

 - O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; 

 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

         În temeiul art.129 al.(1), al.(4), lit.c), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2020 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

       

Art.2. (1) Se aprobă lista cu nivelurile tarifelor pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 

fondul locativ al Comunei Petelea, conform anexei nr. 2, anexă care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) se actualizează în funcţie de rata anuală a 

inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. 

 



 Art.3. – Pentru anul 2020 Consiliul Local Petelea stabileşte cote adiţionale pentru majoarea 

taxelor şi impozitelor locale, faţă de nivelurile stabilite în Codul fiscal în vigoare, după cum 

urmează: 

  a) 5 % pentru impozitul pe clădiri 

  b) 5 % pentru impozitul pe teren 

  c) 5 % pentru impozitul pe mijloace auto 

  

    Art. 4. Lista actelor normative inclusiv hotărârile Consiliului Local prin care sunt instituite 

impozitele şi taxele locale, precum şi facilităţile fiscale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 

curent, este prevăzută în anexa nr.3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

    Art. 5. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, mai 

mici de 40 lei, se anulează. 

 

    Art. 6. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după 

sine calcularea de penalităţi de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative 

în vigoare.  

 

    Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2020. 

 

    Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă prevederile H.C.L. nr. 

46/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Petelea, pentru anul 2019. 

 

    Art.9.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

- Primarului Comunei Petelea; 

- Compartimentului taxe şi impozite; 

- prin afişare pe afişierul Primăriei şi pe site-ul www.primariapetelea.ro. 

 

    Art.10. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează Primarul Comunei Petelea şi 

Compartimentul taxe şi impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea.    

     

          

         Petelea, _________ 

 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
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