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                                                                                                Proiect  
  H O T A R A R E 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru  anul 2020 
  
Consiliul local al comunei Baia  judetul Suceava; 
Având în vedere   
-    referatul de aprobare   a  primarul comunei dr. Tomescu Maria, înregistrat la  nr. 7073 din 30.10.2019; 
-     raportul  Compartimentului  financiar- contabil,patrimoniu, impozite si taxe locale   înregistrat la  
nr.7842  din 26.11.2019; 
-      raportul   comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Baia ; 
-      Hotararea Consiliului local Baia nr. 66 din 22.05. privind   indexarea impozitelor si taxelor locale 
aplicabile  în anul fiscal 2020 cu rata inflaţiei in procent de 4,60%, 
-    în conformitate cu prevederile Titlului IX  din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat;  
-      prevederile  art. 16 alin.(2) din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-     prevederile O.G.R nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările  
ulterioare; 
-     prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
-     prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
        In temeiul  prevederilor  art.129 alin. (2) lit.b) ,alin. (4) lit. c) si art.139, alin.(3) lit. c) , art. 198 alin.( 1) 
si (2)  din Ordonanta de  Urgenta  a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ; 

 
H O T A R A S T E :  

  
Art.1.- Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, nivelurile stabilite în sume fixe sunt 
prevăzute în ,,Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum şi 
amenzile aplicabile în anul fiscal 2020” – conform  ANEXEI  care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art.2.  Bonificaţia  prevăzută de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se 
stabileşte după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri aparţinând persoanelor fizice la 10%; 
b) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor fizice la 10%; 
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând persoanelor fizice la  10%. 
d)  în cazul impozitului / taxei pe clădiri aparţinând persoanelor juridice la 10 %; 
e) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor juridice  la 10 %; 
f) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând persoanelor juridice la 10 %. 



Art.3.  Pentru determinarea impozitului pe clădiri in cazul persoanelor fizice, a impozitului şi  taxei pe 
teren in cazul persoanelor fizice şi juridice,pentru anul 2020, se stabileste delimitarea zonelor astfel : 
respectiv zona A  rangul IV  pentru  satul Baia si zona B  rangul V   pentru satul Bogata  . 
Art. 4. Normele  cuprinse in prezenta hotărare se completează cu prevederile  Titlului IX ,,Impozite si 
taxe locale”din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum si cu normele de aplicare ale Codului  
fiscal . 
Art. 5. Nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite prin prezenta hotărare se aplică in anul fiscal 2020. 
    (2) Anularea   se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la 
data de 31 decembrie a anului. 
Art. 6. Pentru  plata taxelor  judiciare de timbru  sunt aplicabile  prevederile  OUG nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile  ulterioare; 
Art. 7. Orice prevedere contrară privind nivelul impozitelor şi taxelor locale cuprinse in prezenta hotarare 
se revocă. 
Art. 8. (1)Prezenta hotărâre se comunică Institutiei  Prefectului Judeţului Suceava în vederea exercitării  
controlului  cu privire la legalitate  şi se  aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Baia. 
 (2) Aducerea la cunoştinţă publică  se face  prin afişare  la sediul Primăriei comunei Baia. 
Art. 9.  Primarul comunei  si compartimentul financiar- contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale   vor 
aduce  la  indeplinire prevederile prezentei  hotarari. 

 
 
 
 

Initiator, 
Primar Tomescu Martia  

 

 

 

                                                                                            Avizat de legalitate, 

                                                                                             Jr. Cocean   Rodica 
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