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N '. ' HOTARAREA NR. 54: Din 12 decembrie 2019

Privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2020

in oragul Ungheni

Consiliul Local al oraqului Ungheni, intrunit in gedinfa ordinara, din data de lZ
decembrie 2019,

Avdnd in vedere Referatulde-aprobare nr. 6815/17.10.2019 al primarului oraEului

Ungheni ;i Raportul de specialitate nr. 7204114.11.2019 al Serviciului financiar-contabilitate,

resurse umane, impozite Ei taie locale,

Yazand proiectul de hotdrire w.6816/17.10.2019 propus de primarul oragului Ungheni

9i avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind respectate prevederilor art.7, alin.(1).din Legea w.5212003 privind transparenla

decizionald in administralia public[, prin publicareahnuntului nr.6817117.10.2019,

in conformitate cu prevederile: ' ...

- Art' 56, art. 120, alin. (1), art. l2l, alin. (1) si (2) si art.139, alin (2) din Constitutia

Romaniei;

- Art. 4 si art. 9, paragraful 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg Ia l5 octombrie 1985, ratificata prin Legearw.l99l1997;

- Art' 7, alin. (2) din Legea nr.28712009 privind Codul Civil, republicata, cu

modifi carile ulterioare;

- Art.5 alin. (l) lit. a) si alin. (2), art.l6,alin. (2), art.Z1,alin. (1), lit. b), arl.27,art.
30 si art' 76t , alin. (2) si (3) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare ,

- Art.l , afi.z alin (1) lit.h, precum si pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015-

privind Codul fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern w.ll20l6 privind normele metodologice de aplicare a Codului

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr.ll20l7 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si

completarile ulterioare,



HCL 54129.10.2013 privind reincadrarea teritoriului administrativ al orasului

Ungheni si a localitatilor irpartinatoare pe zone de fiscalitate

Tinand cont de faptul ca, pentru anul 2018 rata inflatiei a fost de 4.6 oZ, comunicata pe

site-ul oficial al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice qi prin adresa

Direcliei Judelene de Statisticd MureE nr. 4180/2019, inregistrati la Primdria oraEului

Ungheni sub nr. 7900102.12.2019,

Jindnd seama de necesitilile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru

anul 2020 in scopul asigur[rii finant6rii cheltuielilor publice locale;

Luand in considerare unul din scopurile asigurarii autonomiei locale care are labaza

dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse

financiare pentru finantarea activitatilor stabilite in competenta acestor autoritati,

In temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit."b", alin. (4), lit."c", art. 739, alin. (3),

lit.'c" din OUG 5712019 privind Codul administrativ,

t'

HoTARA$rE

Art. 1 Se aprobd valorile impozabile, impozitele, taxele locale qi amenzile, in sume

fixe sau cote procentuale, pentru anul 2020, astfel\um sunt redate in Anexa nr.l la prezenta

hotirdre. . ... 
--

Art.2 Impozitul pe clidirile proprietatea persoanelor fizice, se calculeaza diferentiat ,

in functie de destinatia cladirii astfel:

- Pentru cladirile rezidentiale prin aplicarea cotei de 0,1olo asupra valorii

clddirilor determinatd.pebaza normelor prev6zute ip Anexa nr.l,care face parte integranta din

prezentul proiect de hotarare.

- Pentru cladirile nerezidentiale prin aplicarea cote de 0,2o/o, aplicata aupra

valorii de inventar a cladirii,

- Pentrr.r cladirile nerezidentiale proprietatea persoanelor frzice, utilizate pentru

activitati agricole impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4"h asupra valorii

impozabile a cladirii

In cazul persoanelor juridice impozitul pe clIdiri se determind astfel:

- Pentru cladirile rezidentiale aflate in propietatea personelor juridice

impozitulitaxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 0.2oh aplicata la valoarea

impozabila a cladirii.



- Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de l.3o/o asupra valorii
impozabile a cladirii.

- Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor juridice,
r"rtilizate pentru activitati agricole impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei
cote de 0.4%o asupra valorii impozabile a cladirii.

in cazul in care propietarul unei clldiri nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii
in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta cota care nu a fost reevaluat6, cota impozitului
/taxei pe cladiri este 57o.

Art.3. Impozitul/taxa pe clddiri, impozitul/taxa pe teren gi impozitul pe mijloacele de
transport sunt creante fiscale anuale, care se pldtesc in doud rate egale, p6n6 la 3l martie gi 30
septembrie inciusiv. Pentru neplaln'la termenele enuntate la alin.1, contribuabilii datoreaz6
majordri de intdrziere stabilite potrivit reglementdrilor legale in vigoare.

Art. 4 Impozitul bnual pe cl6diri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate
aceluiaqi buget local de crtre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pdn6 la 50 de lei
inclusiv, fiecare, se plitegte integral p6n6 la primul termen de plati.

Art. 5 in cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu
anticipatie pdnd la data de 31.03.2020 a impozitu-lui pe clddiri, a impozitului pe teren qi a
impozitului pe mijloacele de transport, se poate acorda o boirtfica$e de pdnd la l0 yo.

f . in cazul impozitului pe clddiri persoane fizice:

/ Cota de bonificafie aprobatd este de l0 %
2. in cazul impozitului pe teren persoane fizice:

,/ Cota de bonificatie aprobatd este de lO %

3. in cazul taxei asupra mijloacelor de transport persoane fizice:

'/ Cota de bonificatie aprobati este de l0 %
4. in cazul impozitului pe clddiri persoane juridice:

,/ Cota de bonificalie propus6 este de l0 %
5. in cazul irnpozitului pe teren persoane juridice:

/ Cota de bonificafie aprobatl este de l0 %o

6. in cazul taxei asupra mijloacelor de transport persoane juridice:

/ Cota de bonificalie aprobat[ este de l0 %
Art. 6 Majorarea anuald prevdzuti in Legea nr.22712015 privind noul Cod Fiscal se

stabilegte dupd cum urmeazd:

1. in cazul impozitului pe clddiri pentru persoane fizice:



,/ Cota de majorare aprobatd este de 2 yo

2. in cazul impozitului pe terenurile situate in intravilan pentru persoane fizice:
,/ Cota de majorare aprobatd este de 2 yo

3' in cazr-rl taxei asupra mijloacelor de transport delinute in proprietate de persoanele
flzice

./ Cota de majorare aprobatd este de7 %o.

f in cazul inrpozitului pe terenurile situate in extravilan de(inute in proprietate de
persoanele flzice:

./ Cota de majorare aprobati este d,e Zo/o

5' in cazul taxei anuale pentru vehicule lente delinute in proprietate de persoane ftzice:
/ Cota de majorare aprobatd este de 2 o/o

6. In cazul irnpozitului pe ctdcliripentru persoane juridice:
,/ Cota de majorare aprobatd este de 42 oh

I . in cazr-rl impozituluipe terenurile situate in intravilan pentru persoane juridice:
/ Cota de majorare aprobatd este de 12%

8' in cazul taxei asupra mijloacelor de transport de(inute in proprietate de persoanele
juridice cu

,/ Cota de majorare aprobati este de l)Vo
9' in cazul irnpozitului pe terenurile situate in extrAvila+ definute in proprietate de

persoanele juridice:

,/ Cota de majorare aprobat[ este de 12 yo

l0' in cazul taxei anuale pentru vehicule lente definute in proprietate de persoane juridice:
/ Cota de majorare aprobatd este de 12* %

Art. 7 Scutiri 9i facilitali pentru contribuabilii persoane fizice gi juridice se vor aplica
conform Legii22712015 privind Codul Fiscal,

Art. 8 Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite gi taxe locale
qi Hot[rdrile Consiliului Local cu impact asupra impozitelor gi taxelor locale din perioada
20 I 4-20 19, este urmitoarea:

- Pentru anul 2019 - Hotararea consiliului Local nr.58127.11.2018 in conformitate cu
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

- Pentru anul 2018 - Hotararea consiliului Local w. 63120.12.201in conformitate cu
prevederile Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal.

- Pentru anul 2017 - Hotararea consiliului Local nr.29/2016 in conformitate cu
prevederiloe Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal.



- Pentru anul 201 6 - Hotararea consiliului Local nr.68/2015 in conformitate cu

prevederile Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal;

- Pentru anul 2Ol5-Hotararea consiliului Local nr.59/2014 in conformitate cu

preveclerilor Legii nr.57l privind Codul Fiscal;

- Pentru atrul 2}|4-Hotararea consiliului local nr.60/2014 in conformitate cu

prevederile Legii nr.57l privind Codul Fiscal;

Art. 9 Prezenta liotdrAre se comunici:

- Institr-rfiei Prefectului - judelul Mures,

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

- Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale.

Adoptata in Ungheni, la data de 12 decembrie 2019
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