ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 61
din data de 24 aprilie 2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020, în orașul Tășnad
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 7132/16.04.2019 al Compartimentului Impozite si
Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru
buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii,
comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
În conformitate cu prevederile art. 453 - 502 din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările ulterioare;
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 27, ale art. 36 alin.(1) şi (2) lit. b) şi alin.(4) lit. c),
precum şi ale art. 45 alin(1) şi (2) lit. c), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul
2020, se indexează ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, respectiv
cu 4,6 %.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și
taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Oraşului Tăşnad sunt prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele
de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la data
de 31 martie, inclusiv, prima rată şi până la data de 30 septembrie, inclusiv, a doua
rată.
(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii
contractelor prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă.
(3) Pentru neplata la termenele prevăzute la alin. (1), contribuabilii datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
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Art. 3 – Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie a anului fiscal, a
impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de
transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, se acordă o
bonificaţie de 10 % din impozitul datorat.
Art. 4 – Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie a anului fiscal, a
impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de
transport datorate pentru întregul an de către persoanele juridice, se acordă o
bonificaţie de 5 % din impozitul datorat.
Art. 5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020.
Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează
Primarului Oraşului Tăşnad.
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