ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
din ……decembrie 2020
privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021.
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, validat prin sentința civilă
nr.65/2020;
Nr.și data depunerii proiectului: 3238 din 25.11.2020.
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, constituit în baza Ordinului
Prefectului Județul Galați nr.463/2020, întrunit in şedinţa ordinară din …..12.2020;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.3238 din 25.11.2020;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.3256 din 27.11.2020 ;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru
activitate economică, financiară, activităţi social-culturale, culte, juridică şi de
disciplină;
Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.129 alin.4 lit.(c) din OUG. nr.57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art.1 Impozitele și taxele locale precum și taxele speciale, pentru anul 2021
se stabilesc potrivit prezentei hotărâri:
(1) nivelurile stabilite în sume fixe sunt cele prevăzute în tabelul
cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe
asimilate acestora și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) cota prevăzută la art.457 alin.1 din Codul Fiscal se stabilește la 0,2 % .
(3) cota prevăzută la art.458 alin.1 din Codul Fiscal se stabilește la 1,3 %.

(4) cota prevăzută la art.460 alin.1 din Codul Fiscal se stabilește la 0,2 %.
(5) cota prevăzută la art.460 alin.2 din Codul Fiscal se stabilește la 1,3 %.
(6) cota prevăzută la art.470 alin.3 din Codul Fiscal se stabilește la 50%.
Art.2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de
transport sunt creanțe fiscale anuale care se plătesc în două rate egale, până la 31
martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se datorează pe baza valabilității
contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosință și se plătește lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului.
(3) Pentru neplata la termenele enunțate la alin.(1) si (2), contribuabilii
datorează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la stingerea sumei
datorate inclusiv.
Art.3 Bonificația prevăzută la art.462 alin.(2); art.467 alin.(2); art.472 alin.(2)
din Codul Fiscal se stabilește pentru contribuabili persoane fizice și juridice după
cum urmează:
a) pentru impozitul pe clădiri bonificația este de 10 %;
b) pentru impozitul pe teren bonificația este de 10 % ;
c) pentru impozitul pe mijloace de transport bonificația este de 10 % ;
Art.4 Creanțele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului,
mai mici de 40 lei, inclusiv, se anulează conform art.266 alin.(5) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului
creanțelor fiscale datorate si neachitate de către debitori.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul
comunei Victor Chiriloaie prin aparatul său de specialitate.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Galați , se afișează
în spațiul accesibil publicului și se publică pe pagina de internet prin grija secretarului
comunei Dima Elisabeta.
Președinte de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General,

Oancea – ....decembrie 2020
Total consilieri ce compun Consiliul local = 11 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= consilieri
Au votat”pentru” , Au votat ”impotriva” 0, Abţineri 0.

