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HOTĂRÂREA NR.74 
              privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume   
                      care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021 

 
                                           

            Consiliul local al orașului Costești, județul Argeș, întrunit în ședința 
ordinară, în data de 15.12.2020; 
            Având în vedere: 
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.23072/08.12.2020; 
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.23073/08.12.2020, 
întocmit de doamna Ion Andreea-Mihaela–şef serviciu buget contabilitate-
impozite şi taxe locale; doamna Rizea Georgeta-Violeta-inspector și domnul 
Oprea Gheorghe Gabriel-consilier juridic; 
-Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 
-Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 
-Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- prevederile art.129 alin.(4), lit.“c”, art.133 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.„a” din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
               Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Costești;  
             În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
□ Art.1.Se aprobă impozitele şi taxele locale, amenzile aplicabile, precum și 

facilitățile fiscale-scutiri, pentru anul 2021, conform Tabloului cuprinzând 
cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor  si  taxelor locale,  alte 
taxe speciale, precum  si  amenzile aplicabile în anul fiscal  2021, 
prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
(pag.1-24). 

□ Art.2.Cota prevazută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015, privind 
Codul fiscal (impozit pentru cladirile rezidentiale și clădirile –anexă în 
cazul persoanelor fizice) se stabileste la 0,1%; 



□ Art.3.Cota prevazută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 (impozit 
pentru cladirile nerezidentiale în cazul persoanelor fizice) se stabileste la 
0,5%; 

□ Art.4.Cota prevazută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 
(impozit/taxa pentru cladirile rezidentiale în cazul persoanelor juridice) se 
stabileste la 0,2%; 

□ Art.5.Cota prevazută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
(impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale ale persoanelor juridice) se 
stabileste la 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii; 

□ Art.6.(1)Cota prevazută la art.460 alin(3) din Legea nr.227/2015, pentru 
calcularea impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea 
sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul 
agricol se stabileste la 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii; 

              (2)Pentru persoanele juridice care nu au actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota 
impozitului/taxei este de 5% asupra valorii impozabile. 
□ Art.7.În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 

70%; 
□ Art.8.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe 

teren și a impozitului pe mijloacele de transport, de către persoanele 
fizice,  se acordă o bonificație de 10%, dacă plata impozitului datorat  
pentru intregul an se efectuează până la data de 31 martie inclusiv, a  
anului fiscal 2021, conform art.462 alin (2),  art.467 alin. (2) și art. 472 
alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 

□ Art.9.Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume 

datorate bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere începând 

cu ziua următoare termenului de scadență și până la ziua plății inclusiv. 

Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau 
fracțiune de lună și poate fi modificat prin acte normative. 

□ Art.10.Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie  
2020, până la limita maximă de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică 
totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori, conform 
prevederilor art. 266, alin. (5) si (6) , din Legea 207/2015 privind Codul               
de procedură fiscală. 

□ Art.11.Organul fiscal renunță la stabilirea creanței fiscale și nu emite 

decizie de impunere ori de cate ori constata încetarea persoanei juridice 

sau decesul persoanei fizice și nu exista succesori, conform prevederilor 

art. 96, alin.(1) din Legea 207/2015 ; 

□ Art.12.Organul fiscal renunță la stabilirea creanței fiscale și nu emite 

decizie de impunere în situația în care creanța fiscală principală datorată 

de contribuabil bugetului local este până la limita maximă de 20 lei, 

conform prevederilor art.96, alin. (2) si (3) din Legea 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală ; 

□ Art.13.Organul fiscal are obligația  să publice pe pagina de internet a 

Orașului Costești lista debitorilor persoane juridice care înregistrează 

obligații restante la bugetul local al Orașului Costești, conform art.162 din 

Legea 207/2015 ; 



□ Art.14.Lista prevazută la art.13 se publică trimestrial, până în ultima zi a 
primei luni din trimestrul următor celui de raportare si cuprinde obligatiile 
fiscale restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei, 
al caror plafon este: 

-Pentru persoane juridice =10000 lei; 
□ Art.15.Înainte de publicare, obligațiile fiscale restante se notifică  

debitorilor conform  procedurilor de comunicare a actelor administrative 
fiscale ; 
Art.16. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale 
datorate, organul fiscal operează modificările pentru fiecare debitor care 
și-a achitat aceste obligații. 

□ Art.17.Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.01.2021. 
□ Art.18.(1)Prezenta hotărâre  se comunică în termenul legal prin grija 

secretarului general către: 
-Instituția Prefectului Argeș 
-Primarul orașului Costești; 
-Serviciul buget contabilitate-impozite și taxe locale; 
-Compartimentelor/serviciilor interesate; 
                     (2) Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare la sediul 
primăriei orașului Costești și prin publicare pe pagina de internet a primariei 
orașului Costești. 
 
         Data astăzi: 15.12.2020 
 
                                                                  contrasemnează secretar general oraş, 
                                                                                         Chiriţă Iuliana 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            BADEA VASILE 

 
 

 
 
 
 


