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Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  

pentru anul fiscal 2021 
 
 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4719 din 20.10.2020, privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul fiscal 2021, 
- Raportul de specialitate nr. 4723 din 20.10.2020  privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, 
- Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al 

comunei Țețchea, 
Văzând votul consilierilor în funcție, prezenți ........... din totalul de 13 în funcție, 
Luând act de respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în admnistrația publică, republicată, 
În baza prevederilor Titlului IX, impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
          Consiliul local al comunei  Țețchea ,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art. 1. Se stabilesc impozitele și taxele locale, pentru anul fiscal 2021, la nivelurile 
stabilite pentru anul fiscal 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 2. a) Se stabilește o cotă adițională de 20% la impozitul/taxa pe clădirile 
rezidențiale și nerezidențiale deținute sau aflate în proprietatea persoanelor juridice; 
b) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutivi impozitul se majorează cu 100%, 
începând cu al treilea an; 
c) Impozitul/taxa pe clădiri, teren, mijloace auto se plătesc anual în două rate egale, până la 
datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv; 
d) Impozitul/taxa anuală pe clădiri, teren, mijloace auto, datorat aceluiași buget local de către 
contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 
primul termen de plată; 
e) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorate 
pentru întregul an de către persoanele fizice și juridice, până la 31 martie a anului fiscal, se 
acordă o bonificație de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice. 



 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, 
inspectorul cu atribuții financiar – contabile și referentul din cadrul compartimentului impozite 
și taxe locale al aparatului de specialitate al primarului Comunei Țețchea. 
 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

-  Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Inspectorul cu atribuții financiar – contabile; 
- Referentul cu atribuții privind impozitele și taxele locale; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       INIȚIATOR,                                                                    AVIZAT, 

  Florin – Aurel Cazan                                                     P.Secretar general, 
                                                                                                            Florian Bronț 
                                                                                                               Cons. jur. 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


