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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREANR#F norc

Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor,o."* ,n .omuna Baia de Cris pentru anul2O2O

Consiliul local al comunei Baia de Cris judetul Hunedoara;
Avind in vedere :

-Referatul de aprobare nr.62128125.10.2019 a primarului comunei Baia de Cris prin care se
propune stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul2020,
Proiectul de hotarire nr.61125"10.2019 privind nivelurilor impozitelor si taxelor locaie in comuna Baia de
Cris pentru anul2020

-raportul compartimentului de resort nr.TT l2gtg.1Z.2O1g
-avizul comisiei comisiei . agricultura,activitati economico.-financiare,amenajarea teritoriului si

urbanism nr "77 l28l 13 "12.2019
Avind in vedere dispozitiile art.3 din Legea privind normele de tehnica legislativa

nr.24l200Q,rerepu bl icata cu mod ificarile si com pl etari le u lterioare
Avind in vedere ar1.7 alin.2 din Legea nr"52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia

publica ,republicata
ln conformitate cu prevederile art.489, art..491,art.495 lit.f din Legea nr.22712015 privind codul

Fiscal,Titlul lX "lmpozite si taxe locale"ct,l modificarile si completarile ulteridare,ale art.266 alin"5,6 si 7 din
Legea nr'20712Q15 privind Codul de procedura fiscala,ale Legii nr.6SryZOiD2 pentru aprobarea O.G
.nr'99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piati,ale H.G nr.656ircW privind aprobarea
Clasificarii activitatilor din economia nationala,cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii ni.gAlZOOg
privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,cu modificarile si completarile ulteri-oare,ale O.G.
nr.2711996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
MuntiiApuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

in temeiul dispozitiilor arl. 129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.c ,art. 139 alin. 3lit.c si ale art. 196 alin. 1
lit. "a" din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1. lmpozitele 9i taxele locale stabilite in conformitate cu prevederile legale, prin prezenta
hotdrAre constituie integral venituri proprii la bugetul local al comunei Baia de Cris, pentru anulfiscal 2OZO.

Resursele binegti constituite din impozitele gi taxele locale se utilizeazi pentru cheltuielile publice a
cdror finanlare se asigurd din bugetul local, in conditiile Leqii finantelor publice locale gi a Legii bugetului
de stat"

Art.2. lmpozitele 9i taxele locale stabilite prin prezenta hotirAre sunt datorate de persoanele fizice gi
juridice, prevdzute in titlul lX din Codul Fiscal modificat si completat, , in calitatea lor de contribuabil, intre
limitele giin conditiile legii.

Art.3 ln anul fiscal 2020 se mentin impozitele si taxelor locale pe cladiri,pe teren si pe mijloacele de
transport detinute de catre persoanele fizice si juridice, la nivelul prevazut in art.3 din HCL nr.66/201g
privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2019 si
indexate prin HCL nr.3012019 privind indexarea impozitelor gi taxelor locale cu rata infiatiei in comuna Baia
de Cris judetul Hunedoara pentru anul fiscal 2020



Totodata se mentin pentru anul fiscal 2020 prevederile art.4-art.13 si art.19 din HCL nr.66/2018
privind stabilirea nivelurilor impozitelor sitaxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2019

Aft.4. Pentru determinarea impozitelor si taxelor locale pe terenurile situate in extravilanul
localitatilor componente ale comunei Baia de Crrs incepind cu anul fiscal 2020 se aplica o valoare unica
pentru fiecare categorie de folosinta de teren extravilan conform aft.465 din Legea nr.22712016 privind
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare astfel

ategoria de folosinta

eren cu constructii

eren arabil

aneata

pe rod, alta decat cea prevazuta crt. 5.1

ie pana la intrarea pe rod

ivada pe rod, decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

ivada pana la intrarea pe rod

re sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui
azut la nr. crt. 7.'1

adure varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

eren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

eren cu amenajari piscicole

muri si caiferate

eren neproducttv

de Cris stabilite mai sus se ajusteaza cu coeficientii de corectie in functie de rangul localitatii si zona asa

cum a fost stabilita conform HCL nr.66/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in
comuna Baia de Cris pentru anul 2019 conform afi..457 alin.6 Legeanr.22712015 privind Codul Fiscal cu

modificarile si completarile ulterioare
Art.5 lmpozitul pe cladiri,impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport atit pentru

persoanele fizice cit si pentru persoanele juridice se platesc anual in 2 transe pina la data de 31 martie

2020 si respectiv pina la data de 30 septembrie 2Q20
Art.6 Pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri,teren si impozitul pe mijloacele de transport

datorate pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice pentru anul 2020,pina la data

de 3'1 marlie 2020 se acorda o bonificatie de 10%

Art.7 Creanlele fiscale restante aflate in sold la data de 31.12.2019, mai mici de 30 lei, se anuleazd.

Plafonul se aplicd tuturor creantelor fiscale datorate gi neachitate de debitori
Art.8 impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transpotl ale persoanelor fizice care domiciliaza si

locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in rezervatia Biosferei >Delta Dunarii > se reduc cu

50% in conformitate cu prevederile OG nr.2711996 modificata si completata



Art.9 ln anulfiscal 2020 sunt scutite de la plata impozitului urmatoarele :

a) cladirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice,de arhitectura sau

arheologice,muzee ori case memoriale
51 .tuoirit" afectate de calamitati naturale,pentru perioada de pina la 5 ani incepind cu data de 1

ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul'
i; .troitit" utilizate de organizatii nonprofit folosite pentru activitatile fara scop lucrativ

d) terenurile utilizate de Srganizatii nonprofit folosite pentru activitatile fara scop lucrativ

ej terenurile 
"frrtininO 

asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ

f )terenurile afectate de calamitati naturale pentru o perioada de pina la 5 ani

gj suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejare

6i terenurite situate in zonele de protectie ale monirnentelor istorice st in zonele protejate

Art.1O primarul comunei Baia de cris si compartimentul taxe si impozite vor asigura ducerea la

indeplinire a Prezentei hotariri
Art"11 Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 1"01 '2020
Art.12 prezenta hotarire poate Ji contestata in termenul si potrivit Legii contenciosului

administrativ, Legea nr.SS42O}4, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor din

Lg.nr .27 3 12006 privi nd finantele pu blice locale, actualizata,

Art.13 Prezenta hotarire se comunica '

-lnstitutiei Prefectului judetul Hunedoara
- Primarului comunei Baia de Cris ,. .1

- ComPartimentul taxe si imPozite
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prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel.un numar a" l6 ooturi "pentru",un numar de

- voturi"impotriva si un numar de - "abtineri"


