
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

N r.820/26. 02. 2020 

PROJECT DE HOT A.RARE 
privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2021 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, in ~edinta ordinara; 
Analizand Referatul de aprobare nr. 814/26.02.2020 al Primarului Comunei Reci; 
Vazand Raportul de specialitate nr. 821/26.02.2020 al Compartimentului, impozite ~i taxe 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci; 
Avand in vedere Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Reci; 
Luand in considerare ca potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i 

Administratiei Pub lice, http ://dpfbl.mdrap.ro/rata inflatiei.html rata inflatiei pentru anul 2019 
este de 3,8%. 

A vand in vedere prevederile: 
- art. 56, art. 120 alin. (2), art. 121 ~i art. 139 din Constitutia Romaniei, republicata; 
- art. 9 pct. 3 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg 

la data de 15 octombrie 1985, ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 199/1997, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit a ~i alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b, art. 27, art. 30 din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 1 ~i art. 2 alin. (1) lit. h, precum art. 457, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 478, art. 
484, art. 486, art. 490, art. 491 , art. 493 prevazute in Titlul IX - lmpozite ~i taxe locale- din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului local nr. 62/2019 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru 
anul 2020; 

- Tinand cont de rata inflatiei pentru anul 2019 comunicata pe site-ul oficial al Ministerului 
Finantelor Publice ~i al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei; 

- in temeiul art. 129 alin. (4) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. c, art. 140 alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) 
lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 



HOTARA.~TE 

Art. 1. - Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 3,8 % a impozitelor ~i taxelor locale care 
constau intro anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume de lei, precum ~i 
limitele amenzilor prevazute la art. 493 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
pentru anul 2021, conform anexei la prezenta hotarare din care face parte integranta. 

Art. 2. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2021 ~i va sta la baza 
hotararii Consiliului local privind stabilirea impozitelor ~i taxelor loacale pentru anul 2021. 

Art. 3. - Cu asigurarea aducerii la 'indeplinire a prezentei hotarari se 'incredinteaza Primarul 
comunei Reci ~i Compartimentul impozite ~i taxe locale din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 
comunei Reci. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Anexa nr.l 
la HCL nr ..... . ./2020 

Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele ~i taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum ~i amenzile propose pentru anul 2021 stabilite in sume fixe 

CAPITOL UL I. IMPOZITUL PE CLAl>IRI ~I T AXA PE CLAl>IRI 
Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfa~urata pentru cladirile rezidentiale ~i cladirile-anexa aparfinand persoanelor 

fizice 

TIPUL CLA.DIRII Nivelurile aprobate pentru anul 2020- Valoarea Nivelurile propose pentru anul 2021 indexate cu 
impozabila -lei/mp. rata inflatiei de 3,8% - Valoarea impozabila -

lei/mp. 

Cu instalatii de apa, 
Fara instalatii de apa, 

Cu instalatii de apa, 
Fara instalatii de apa, 

canalizare, electrice ~i 
canalizare, electrice sau 

canalizare, electrice ~i 
canalizare, electrice sau 

\'ncalzire ( conditii 
incalzire 

\'ncalzire (conditii 
incalzire 

cumulative) cumulative) 
A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 
din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in 1046 628 1086 652 
urma unui tratament termic ~i/sau chimic 
B.Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, 
din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte 314 210 326 218 
materiale nesupuse unui tratament termic ~i/sau chimic 
C.Cladire-anexa cu cadre din beton sau cu peretii exteriori 
din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate \'n 210 183 218 190 
urma unui tratament termic ~i/sau chimic 
D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice 131 78 136 81 alte materiale nesupuse unui tratament termic ~i/sau 
chimic 
E.ln cazul contribuabilului care detine la aceea~i adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol ~i/sau la mansarda, 75% din suma care s-ar 75% din suma care s-ar 75% din suma care s-ar 75% din suma care s-ar 
utilizate ca locuinta, \'n oricare dintre tipurile de cladiri aplica cladirii aplica cladirii aplica cladirii aplica cladirii 
prevazute la lit.A-O 
F.ln cazul contribuabilului care detine la aceea~i adresa 
\'ncaperi amplasate la subsol, demisol ~i/sau la mansarda, 50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar 
utilizate in alte scopuri deciit eel de locuinta, in oricare aplica cladirii aplica cladirii aplica cladirii aplica cladirii 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-O 
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• NOTA: 
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul Iocalitatii ~i zona in care este amplasata cladirea, prin 'i'nmultirea valorii determinate conform 
alin.(2)-(5) din Lege cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 

Rangul localitatii 
Zona in cadrul localitatii IV V 

Localitatea Reci Localitatile Aninoasa,Bita, Saciova 
A 1, 10 
B 1,00 
B 1,00 
C 0,95 

CAPITOL UL II. - IMPOZITUL SIT AXA PE TEREN 
Teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii 

Zona 1n cadrul Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha 
localitatii 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Nivelurile propose pentru anul 2021, indexate cu rata inflatiei de 
3,8% 

IV V IV V 
Localitatea Reci Localitatile Aninoasa,Bita, Localitatea Reci Local itati le Aninoasa,B ita, 

Saciova Saciova 
A 744 772 
B 447 464 
B 447 464 
C 297 308 
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Teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -lei/ha-

Nr. Crt. ZONA Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Nivelurile propose pentru anul 2021, indexate cu 
rata inflafiei de 3,8% 

Categoria de folosinfa A B C A B C 

1 Teren arabil 29 22 20 30 23 21 
2 Pa~une 22 20 16 23 21 17 
3 Faneata 22 20 16 23 21 17 
4 Vie 48 37 29 50 38 30 
5 Livadii 55 48 37 57 50 38 
6 Padure sau alt teren cu 29 22 20 30 23 21 

vegetatie forestiera 
7 Teren cu ape 16 14 8 17 15 8 
8 Drumuri ~i cai ferate X X X X X X 

9 Teren neproductiv X X X X X X 

• NOTA: 
Pentru determinarea impozitului/taxei de teren, valorile de mai sus se 1111nultesc cu coeficientii de corectie corespunzator din urmatorul tabel: 

Rangul localitatii Coeficientii de corectie 
IV (localitatea Reci) 1,10 
V (localitatile Aninoasa, Bita, Saciova) 1,00 
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CAPITOLUL III- IMPOZIT/TAXA PE TEREN SITUAT IN EXTRA VILAN 
Nr. Crt Categoria de folosinta Nivelurile aprobate pentru anul Nivelurile propose pentru anul 

2020- Impozit lei/ha 2021, indexate cu rata inflafiei de 
3,8% - lmpozit lei/ha 

1. Teren cu constructii 23 24 
2. Teren arabil 44 46 
3. Pa~une 21 22 
4. Faneata 21 22 
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5 .1. 50 52 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod 0 0 
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1. 50 52 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0 0 
7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui 

17 
18 

prevazut la nr.crt. 7. I. 
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani ~i padure cu rol de protectie 0 0 
:!. Teren cu apa, altul decat eel cu amenajari piscicole 1 1 
8.1 Teren cu amenaiari piscicole 27 28 
9. Drumuri ~i cai ferate 0 0 
10. Teren neproductiv 0 0 

SCUTIRI: 
- Potrivit prevederilor art.26 alin.(3)-(4) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice, cu modificarile ~i completarile ulterioare: "(3)Proprietarii de terenuri extravilane situate in arii natural protejate supuse unor restrictii de 
utilizare sunt scutiti de la plata impozitului pe teren. 
(4) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordii fn baza unei confirmari emise de administar/ia ariei natural protejate sau de autoritate public 
central pentru protec/ia mediului $i padurillor." 
Nota:- Impozitul/taxa pe teren se stabile~te prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata 111 hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel , 

lti1a cu coeficientul de corectie coresounzator orevazut in tabelul urmat 
Rangul localitatii 

Zona in cadrul localitatii IV V 
Localitatea Reci Localitatile Aninoasa, Bita, Saciova 

A 1, 10 
B 1,00 
B 1,00 
C 0,95 
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CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Nr. Crt. Mijloace de transport cu tracfiune mecanica 

I.Vehicule inmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Nivelurile propose pentru anul 2021, 
indexate cu rata intlatiei de 3,8% 

1 Motorete, tricicluri, cvadricicluri ~i autoturisme 8 
cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc 8 
inclusiv 

2 Motorete, tricicluri , cvadricicluri cu capacitatea 
9 

9 
cilindrica de peste 1600 cmc 

3 Autoturisme cu capacitate cilindrica i'ntre 1.601 ~i 
19 

20 
2.000 cmc inclusiv 

4 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2.001 ~i 
75 

78 
2.600 cmc inclusiv 

5 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2 .601 ~i 
151 

157 
3 .000 cmc inclusiv 

6 Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 
303 

315 
3.001 cmc 

7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 
8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa 32 

totala maxima autorizata de pana la 12 tone, 31 
inclusiv 

9 Tractoare i'nmatriculate 19 20 
II. Vehicule inregistrate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta) 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica 
Nivelurile aprobate pentru anul 2020 

Nivelurile propose pentru anul 2021, 
indexate cu rata intlatiei de 3,8% 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 
4 

4 
4800 cmc 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 
6 

6 
4800 cmc 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 105 lei/an 109 lei/an 
[n cazul unui ata~, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
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Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata ee:ala sau mai mare de 12 tone 
Numarul de axe ~i greutatea bruta incarcata maxima admisa Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Nivelurile propose pentru anul 2021, 

indexate cu rata inflatiei de 3,8% 

Ax( e) motor( oare) cu sistem de 
Alte sisteme de Ax( e) motor( oare) cu Alte sisteme de 

suspensie pneumatica sau 
suspensie sistem de suspensie suspensie pentru 
pentru axele pneumatica sau axele motoare 

echivalente recunoscute 
motoare echivalente recunoscute 

I. Douaaxe 
1 Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 149 0 155 
2 Masa de eel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 149 413 155 429 
3 Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 413 581 429 603 
4 Masa de eel putin de 15 tone, dar mai mica de 18 tone 581 1315 603 1365 
5 Masa de eel putin 18 tone 581 1315 603 1365 

II Trei axe 
1 Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de 1 7 tone 149 259 155 269 
2 Masa de eel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 259 532 269 552 
3 Masa de eel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 532 691 552 717 
4 Masa de eel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 691 1066 717 1107 
5 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1066 1656 1107 1719 
6 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1066 1656 1107 1719 
7 Masa de eel putin 26 tone 1066 1656 1107 1719 

III Pairu axe 
1 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica 25 tone 691 701 717 728 
2 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 701 1094 727 1136 
3 Masa de eel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1094 1737 1136 1803 
4 Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1737 2577 1803 2675 
5 Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1737 2577 1803 2675 
6 Masa de eel putin 32 tone 1737 2577 1803 2675 
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Combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport maria cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
Numarul de axe ~i greutatea bruta focarcata maxima admisa Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Nivelurile propose pentru anul 2021, 

indexate cu rata inflatiei de 3,8% 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
Alte sisteme de Ax( e) motor( oare) cu Alte sisteme de 

suspensie pneumatica sau 
suspens1e sistem de suspensie suspensie pentru 

echivalente recunoscute 
pentru axele pneumatica sau axele motoare 
motoare echivalente recunoscute 

I. 2+1 axe 
I Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 
2 Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 
3 Masa de eel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 67 0 70 
4 Masa de eel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 67 154 70 160 
5 Masa de eel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 154 360 160 374 
6 Masa de eel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 360 465 374 483 
7 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 465 840 483 872 
8 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 840 1473 872 1529 
9 Masa de eel putin 28 tone 840 1473 872 1529 

II 2+2 axe 
1 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 144 336 149 349 
2 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 336 552 349 573 
3 Masa de eel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 552 811 573 842 
4 Masa de eel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 811 979 842 1016 
5 Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 979 1608 1016 1669 
6 Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1608 2231 1669 2316 
7 Masa de eel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2231 3388 2316 3517 
8 Masa de eel putin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2231 3388 2316 3517 
9 Masa de eel putin 38 tone 2231 3388 2316 3517 

III 2+3 axe 
1 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1776 2472 1843 2566 
2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2472 3359 2566 3487 
3 Masa de eel putin 40 tone 2472 3359 2566 3487 

IV 3+2 axe 
1 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1569 2179 1629 2262 
2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2179 3014 2262 3129 
3 Masa de eel putin 40 tone, dar mai mult de 42 tone 3014 4458 3129 4627 
4 Masa de eel putin 44 tone 3014 4458 3129 4627 

V. 3+3 axe 
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1 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 892 1079 926 1120 
2 Masa de cei putin 3 8 tone, dar mai mica de 40 tone 1079 1613 1120 1674 
3 Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1613 2567 1674 2665 
4 Masa de eel putin 44 tone 1613 2567 1674 2665 

Art.470 alin.(7) - Impozitul pe remorci, semiremorci, rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6) 

Masa totala maxima autorizata 
Nivelurile aprobate pentru anul 2020 

Nivelurile propose pentru anul 2021, indexate cu 

lmpozit lei/an 
rata inflafiei de 3,8% 

lmpozit lei/an 

a) Pana la 1 tona inclusiv 9 9 

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mutt de 5 tone 54 56 

d) Peste 5 tone 67 70 

Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apa 

Tipul Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Nivelurile propose pentru 
lmpozit lei/an anul 2021, indexate cu rata 

inflafiei de 3,8% 
lmpozit lei/an 

I . Luntre, barci fiira motor, folosite pentru pescuit ~i uz personal 22 23 

2 . Barci fiira motor, folosite in alte scopuri 59 61 

3. Barci cu motor 220 228 

4. Nave de sport ~i agrement 523 543 

5. Scutere de apa 220 228 

6. Remorchere ~i impingatoare: X X 

a) pana la 500 CP, inclusiv 585 607 
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b) peste 500 CP ~i pana la 2000 CP, inclusiv 951 987 

c) peste 2000 CP ~i pana la 4000 CP, inclusiv 1462 1518 

d) peste 4000 CP 2340 2429 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 190 197 

8. Ceamuri, ~lepuri ~i barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de 1ncarcare pana la 1500 de tone, inclusiv 190 197 

b) cu capacitatea de 1ncarcare de peste 1500 de tone ~i pana la 3000 de tone, inclusiv 293 304 

c) cu capacitatea de 1ncarcare de peste 3000 de tone 513 532 

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, A VIZELOR ~I AUTORIZATIILOR- Art.474 alin.(1) 

Taxa pEntru eliberarea certificatului de urbanism 

Suprafa1a pentru care se obtine certificatul de urbanism 
Nivelurile aprobate pentru anul 2020 

Nivelurile propose pentru anul 2021, 

-lei-
indexate cu rata inflafiei de 3,8% 

-lei-
-- -

a) pana la 150 mp inclusiv 3 3 

b) 1ntre 151 ~i 250 mp incl us iv 4 4 

c) 1ntre 251 ~i 500 mp incl us iv 5 5 

d) 1ntre 501 ~i 750 mp inclusiv 6 6 

e) 1ntre 7 51 ~i 1000 mp inclusiv 7 7 

f) peste I 000 mp 7+0,001 lei/mp pentru fiecare mp care 7+0,001 lei/mp pentru fiecare mp care 
depa~e~te 1000 mp depa~e~te 1000 mp 

Taxa pentru eliberarea autorizafiei de foraje sau excavari 8 8 

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chio~curi, containere, tonete, 
cabine, spafii de expunere, corpuri ~i panouri de afi~aj, firme ~i 8 lei/mp 

8 lei/mp 

reclame situate pe caile ~i spafiile publice 

Taxa pentru eliberarea unei autorizafii privind lucrarile de racorduri 
~i bran~amente la refele publice de apa, canalizare, gaze, termice, 14 lei/racord 15 lei/racord 

energie electrica, telefonie ~i televiziune prin cablu; 
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Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala ~i adresa 9 lei 9 lei 

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfii~urarea unor 
activitati 

(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de funqionare 21 lei 22 lei 

(2)Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru 42 lei 44 lei 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

(3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind De la 1 mp - pana la I 00 mp - 209 lei De Ia 1 mp - pana la I 00 mp - 217 lei 
desfa~urarii activitatii de alimentatie publica ( datorata de persoanele a De la IO 1 mp - pana la 200 mp - 3 14 De la 101 mp - pana la 200 mp- 326 lei 
caror activitate se incadreaza in grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri ~i lei De la 201 mp - pana la 300 mp- 543 lei 
alte activitati de servire a bauturilor ~i 932 - Alte activitati recreative ~i De la 201 mp - pana la 300 mp- 523 De la 301 mp - pana la 500 mp -1.086 lei 
distractive potrivit CAEN) lei Peste 500 mp. - 2.171 lei 

De la 301 mp - pana la 500 mp -1.046 
lei 
Peste 500 mp. - 2.092 lei 

Art.477 alin.(5) Cota stabilita de Consiliul Local pentru anul 2020 Cota propusa pentru anul 2021 
Taxa pentru serviciile de reclama ~i publicitate 1% 1% 

Art.478 alin.(2) Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul Nivelurile propuse pentru anul 2021, indexate cu rata 
Taxa pentru serviciile de reclama ~i publicitate 2020 inflatiei de 3,8% 

- lei/m 2 sau fractiune de m 2 
- - lei/m 2 sau fractiune de m 2 

-

a) In cazul unui afi~aj situat in locul 111 care 
persoana deruleaza o activitate economica 33 34 

b) In cazul oricarui alt panou, afi~aj sau altei 
structuri de afi~aj pentru reclama ~i publicitate 24 25 
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CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art.481 alin.(2) Cotele stabilite de Consiliul Local Cotele propuse pentru anul 2021 
Impozitul pe spectacole pentru anul 2020 
a) In cazul unui spectacol spectacolul de teatru, 

balet, opera, opereta, concert filarmonic sau 
alta manifestare muzicala, prezentarea unui 

2% 2% film la cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competitie sportiva intema sau 
intemationala; 

b) in cazul oricarei altei manifestari artistice 
decat cele enumerate la lit. a) 3% 3% 

CAPITOLUL VIII-TAXE SPECIALE-art.484 din Legea nr.227/2015-Codul fiscal 

Denumirea taxelor speciale ~i domeniile de Nivelurile taxei speciale stabilite de Nivelurile taxei speciale propuse pentru anul 2021, 
activitate in care s-au instituit Consiliul local pentru anul 2020 indexate cu rata inflatiei de 3,8% 

Taxa specialii pentru paza comunala 42/lei/an/cladire-nr.administrativ 44/lei/an/cladire-nr.administrativ 

Taxa pentru eliberarea placutelor cu numar de 
'i11registrare a vehiculelor care nu se supun 28 lei/1 buc 29 lei/l buc 

'inmatricularii 
Taxa pentru eliberarea certificatului de 'inregistrare a 

8 lei/1 buc 8 lei/I buc 
vehiculelor care nu se supun 'inmatricularii 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a avizului 
105 lei 109 lei 

program de functionare 

CAPITOLUL IX - Alte taxe locale 
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Art.486 Nivelurile aprobate pentru anul Nivelurile propuse pentru 
alin.(l) Taxe pentru utilizarea locurilor publice 2020 anul 2021, indexate cu rata 

inflatiei de 3,8% 
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice in vederea desfacerii de produse ce fac obiectul comertului sau prestarea unor servicii, in 
piete, targuri, oboare sau alte spatii publice, amenajate sau neamenajate pe spatiul Comunei Reci, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, 

in parcuri sau in alte locuri anume stabilite de catre Consiliul Local, precum folosirea domeniului public ~i privat al comunei: 
Spatii utilizate pentru servirea bauturilor alcoolice ~i nealcoolice respectiv diferite 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
alimente 
Spatii utilizate pentru servirea alimentelor, legumelor sau a fructelor ~i a altor 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 
produse agro-zootehnice 
Spatii utilizate pentru comercializarea altor bunuri decat cele alimentare 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 
Spatii utilizate pentru prestarea unor servicii(parc de distractie, tobogane, 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 
calorie,etc .. ... ) 
Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice de catre vanzatori ambulanti 26 lei/zi 27 lei/zi 

Nota: taxele de mai sus se ma_joreaza cu 100% in ,,Zilele Comunei" ~i ,,Zilele Fanfarei" 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru baluri - Reci 262 lei + garantie 250 lei 272 lei + garantie 250 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru baluri - Aninoasa 183 lei + garantie 17 5 lei 190 lei+ garantie 175 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru haluri - Saciova 131 lei + garantie 125 lei 136 lei + garantie 125 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru nunti - Reci 1046 lei 1086 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru nunti - Aninoasa 732 lei 760 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru nunti - Saciova 523 lei 543 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru pomana - Reci 105 lei 109 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru pomana - Aninoasa 105 lei 109 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru pomana -Saciova 105 lei 109 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru petreceri - Reci 523 lei 543 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru petreceri - Aninoasa 366 lei 380 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru petreceri - Saciova 262 lei 272 lei 
Taxa pentru utilizarea Caminului cultural pentru perioada taherei de muzica - Reci 523 lei 543 lei 

Taxa pentru utilizarea Caminelor culturale din Reci, Aninoasa ~i Saciova 
157 lei 163 lei 

pentru spectacol de circ pentru spectacol de circ 
Pentru orice alte manifestatii care tin cca.2-3 ore 

garantie 100 lei garantie 1 00 lei 
Taxa pentru utilizarea Sa.Iii de sport pentru perioada taherei de muzica 523 lei 543 lei 
Taxa pentru utilzare Sa.Iii de sport 52 lei/ora 54 lei/ora 

126 lei/ora in timp de lucru 13 I lei/ora in timp de lucru 
Taxa pentru utilizarea huldoexcavatorului pentru scopuri private + 32 lei/ora taxa stationare + 32 lei/ora taxa stationare 

+ 5 lei/km in deplasare + 5 lei/km in deplasare 
Taxa pentru moped, caruta 10 lei/ hue. 10 lei/ hue. 
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Taxa pentru alte vehicule care nu sunt supuse inmatricularii 21 lei/ hue. 22 lei/ buc. 
Art. 486 Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum 
alin.(4) de 500 lei ~i poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, fiira ca majorarea sa 523 lei 543 lei 

poata depasi 50% din aceasta valoare. 
Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului fiscal in aceea~i zi cu depunerea 

21 lei 22 lei 
cerem 

Art.9 
alin.(1) din Taxa pentru servicii de copiat acte (xerox) necesare persoanelor fizice ~i juridice, in 

1 lei/fila l lei/fila 
Legea raport cu primaria 
nr.544/200 I 

SCUTIRI: 
~colile, parohiile, asociatiile ~i fundatiile locale sunt scutite de tariful de inchiriere ale caminelor culturale. 

CAPITOL UL XI - Sanctiuni 

Limitele minime ~i maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 

Art.493 alin.(3) 
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amenda de la 279 la 696 lei 

Art.493 alin.( 4) 
incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta ~i gestionarea, dupa caz, a abonamentelor 
~i a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1578 lei 

Limitele minime ~i maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 

(5)In cazul persoanelor juridice, limitele minime ~i maxime ale amenzilor prevazute la alin.(3) ~i (4) se majoreaza cu 
300%, respectiv: 
- contraventia prevazuta la alin .(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit.b )-d), cu 

Art.493 alin.(5) amenda de la 1116 lei la 2784 lei 

incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta ~i gestionarea, dupa caz, a abonamentelor 
~i a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei 

13 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.814/26.02.2020 

REFERATDEAPROBARE 
la proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2021 

A vand in vedere prevederile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, prin care se precizeaza clar obligatia indexarii impozitelor 
~i taxelor locale: ,, (]) in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta fntr-o 

anumita suma fn lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume fn lei, sumele respective se 
indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, Jinand cont de rata 
inflaJiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului FinanJelor 
Pub/ice .$i Ministerului Dezvoltarii Regionale si AdministraJiei Pub/ice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (]) se aproba prin hotarare a consiliului local si se 
aplica in anul fiscal urmator. " 

De asemenea art. 493, alin. (7) prevede ca: ,,(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) ~i 
( 4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491." 

Conform datelor institutului de statistica, rata inflatiei pentru anul 2019 a fost de 3,8%. 
Precizam ca pana la sfar~itul anului 2020, se va initia un nou proiect de hotarare prin care se vor 
stabili impozitele ~i taxele locale aferente anului 2021, urmand ca, la stabilirea acestora, sa se 
tina cont de aceasta indexare. 

De asemenea, reamintim ca indexarea impozitelor ~i taxelor locale cu rata inflatiei este o 
obligatie legala a autoritatii deliberative. 

In vederea recuperarii decalajului generat de rata inflatiei inregistrata in anul 2019, 
propunem pentru anul 2021 ca nivelul impozitelor ~i taxelor care constau intr-o anumita suma in 
lei , cat ~i limitele amenzilor sa fie indexate cu rata inflatiei de 3,8%, conform anexei nr. 1. 

in acest sens am initiat proiectul de hotarare, privind privind indexarea impozitelor ~i 
taxelor locale pentru anul 2021, pe care propun spre aprobare 'in cadrul ~edintei de consiliu. 

PRIMAR, 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
NR.821/26.02.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor ~i 

taxelor locale pentru anul 2021 

Examinand referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare prin care se propune indexarea 

impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2021, se constata ca acestea respecta prevederile 
articolului 129, alin. 2, lit. ,,b" ~i alin. 4, lit. ,,c", articolului 139, alin. 3, articolului 140 ~i 
articolului 196 alin. 1, lit. ,,a" din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cele ale 
articolului 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum ~i : 

- art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 15 
octombrie 1985 ~i ratificata prin Legea nr. 199/1997. 

- prevederile art. 491 ~i 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Precizam ca pana la sfir~itul anului 2020, se va initia un nou proiect de hotarare prin care 
se vor stabili impozitele ~i taxele locale aferente anului 2021 , urmand ca, la stabilirea acestora sa 
se tina cont de aceasta indexare. 

De asemenea reamintim ca indexarea impozitelor ~i taxelor locale cu rata inflatiei este o 
obligatie legala a autoritatii deliberative. 

Se constata ca sunt intrunite ~i conditiiile de fond, forma, necesitate, oportunitate, precum 
~i cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, motiv 
pentru care propunem spre dezbatere ~i aprobare in cadrul ~edintei de consiliu al proiectului de 
hotarare privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2021 in forma initiata de di. 
primar. 

Referent, 
Csomos Anna-Maria 
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