JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL COSTEȘTI
CONSILIUL LOCAL COSTEȘTI

HOTĂRÂREA NR.2
privind modificarea și completarea HCL nr.74/15.12.2020,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
extraordinară, în data de 07.01.2021;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului
Costești, înregistrat sub nr.75/05.01.2021;
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.76/05.01.2021, 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.296/18.12.2020,pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015,
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(4), lit.“c”, art.133 alin.(2) lit.,,a,, şi art.196 alin.(1) lit.„a” din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
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 modifică și se completează HCL nr.74/15.12.2020, privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru
anul 2021, după cum urmează;
□ Art.6.(2) se modifică și va avea următorul cuprins;
Pentru persoanele juridice care nu au actualizat valoarea impozabilă a
clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei este de
5% asupra valorii impozabile.
□ Art.8. se modifică și va avea următorul cuprins;
Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe
teren, și a impozitului pe mijloacele de transport, datorat/e pe întregul an de
către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal
2021, se acordă o bonificație de 10%, conform art.462 alin (2), art.467 alin.
(2) și art. 472 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.2.Se modifică și se completează Anexa nr.1 la HCL nr.74/15.12.2020,după
cum urmează;

- La CAPITOLUL II- IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI,
se introduce un nou rand care va avea urmatorul cuprins:
COTA STABILITA DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Art.459 alin.(3)

COTA PROPUSA PENTRU
ANUL 2021

0,3%

- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, DEPORTAȚI, DEȚINUȚI POLITICI,
PARTICIPANȚI LA REVOLUȚIA DIN 1989, MILITARI, VETERANI,
URMAȘII EROILOR MARTIRI – Decretul lege nr. 118/1990 republicat,
la art.456-Scutiri,alin.(1), lit.s) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice
prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului
proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia
domiciliază."
- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, ALTE SCUTIRI, la art.456-Scutiri,alin.(1),
lit.h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru
activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează
cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor
folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie”;
- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, ALTE SCUTIRI, la art.469-Scutiri, lit.i) se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
“mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral,
astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite
exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral."
- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, ALTE SCUTIRI, la art.456, alin.(1), dupa
litera x) se introduce o noua litera, litera y), cu urmatorul cuprins:
“clădirile
caselor
de
cultură
ale
sindicatelor,
aflate
în
proprietatea/administrarea organizaţiilor sindicale, cu excepţia încăperilor
folosite pentru activităţi economice sau agrement"
Art.3.Celelalte articole ale HCL nr.74/15.12.2020,rămân neschimbate.
Art.4.(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: 07.01.2021
contrasemnează secretar general oraş,
Chiriţă Iuliana

