
  
                                       

                                 
                           

 

privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale, pentru anul 2021, la nivelul 
comunei Horodniceni, județul Suceava  

 
 

Având în vedere prevederile legale, respectiv : 

a) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale Titlului IX – Impozite şi taxe locale din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

b) Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,cu modificările și completările ulterioare;  

c) art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale;  

d) art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

  luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 67 din 04.11.2020 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
5588 din 04.11.2020 ; 

b) raportul biroului buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite, înregistrat sub nr. 5648 din 
06.11.2020;  

c) avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism și al  comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local Horodniceni;  

   luând act de prevederile  art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei 

taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume 

în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul 

fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și 

taxelor locale aferente anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 3,8%”. 

 

        în temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin.(1), 

alin.(3) lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art. 1. Impozitele și taxele locale aferente anului 2021, care constau într-o anumită sumă în lei sau 

care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se indexează cu rata inflației de 3,8 % față de 

anul 2020 și se stabilesc potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Normele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre se completează cu prevederile Titlului IX 

„Impozite și taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și cu normele de 

aplicare ale Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 3. Se aprobă acordarea bonificaţiilor  de  10 % prevăzute la art. 462 alin. (2), la art. 467 alin. 

(2) şi la art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie până 

la data de 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către contribuabili . 

 

 Art. 4  (1) Se aprobă adoptarea/mentinerea, conform art. 484 alin 2 din Legea 227/2015 privind 

codul fiscal a taxelor speciale prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(2) Se aprobă procedurile/regulamentul de instituire a taxelor speciale, după cum urmează:  

a. Regulamentul general de instituire a taxelor speciale, conform Anexei nr. 2   la prezenta hotărâre. 

b. Regulamentul de instituire taxelor speciale pentru emiterea acordului/autorizaţiei și înregistrarea 

orarelor de funcționare a unităților comerciale pe raza comunei Horodniceni, conform Anexei nr.  3 

la prezenta hotărâre. 

 

  Art. 5  Se  aprobă aplicarea in anul 2021 a tarifului de 520 lei /zi pentru inchirierea spațiilor 

destinate organizării de evenimente, respectiv a Căminelor Culturale din domeniul public al comunei 

Horodniceni.  

  Art. 6 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificarile ulterioare, se aprobă plafonul minim al creantelor fiscale pentru care organul fiscal local 

are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice si juridice, 

care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, dupa cum urmeaza:  

▪ 5000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice; 

▪ 1.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice; 

 Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează buget , financiar, contabilitate 

publică, impozite și taxe . 

 Art. 8  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin afișare 

la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în 

format electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-

deliberative/. 

 
 
           

 
Horodniceni, 10 decembrie 2020 
Nr. 67  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
 ……………….…………………… 

A l e x a n d r u  S C U R T U     

Contrasemnează pentru legalitate,  
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN  


