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stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul202l
in oraqul Ungheni

Consiliul Local

2020,

oragului Ungheni, intrunit in qedinta ordinara, din data de 9 decembrie

AvAnd in temeiurile juridice, respectiv prevederile:

Referatul aprobare nr.6442115.10.2020 a primarului oraqului Ungheni, Raportul de
rc.7453119.11.2020 a Serviciului financiar contabilitate resurse umane,speciali

impozite taxe locale,
120 alin.(l), art.l2l alin (l) si (2) si art.139 alin (2) din Constitutia- Art.56,

- Art.4 si a lul 9 paragraful 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15

- Art.7
brie 1985, ratifrcata prin Legea rtr.199l1997;

(2) din Legea nr.28712009 privind Codul Civil , republicata, cu
rnodificarile ulteri )

-Art. 5 alin.
art.761 alin (2) si (3) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile

1) lit.a) si alin.(2), art.16 alin (2) ,art.20 alin.(l) lit.b), art.27 , art.30 si

si completarile ul
Legea m.2271201

priv

Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal.
de Guvem nr.ll20l6 privind normele metodologice de aplicare a Codului

Fiscal, cu modifi ile si completarile ulterioare.
-Art.7 ali

publica, cu compl
(1) din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia

- Art.491 dir
-Hotararea

-Legea
completarile ul

Tinand cont
site-ul oficial al

ilec ulterioare
ll20l7 privind

f€,
HCL 5412 .10.2013 privind reincadrarea teritoriului administrativ al orasului Ungheni

si a localitatilor inatoare pe zone de fiscalitate
- Hotararea Consiliului Local nr.3/30.01 .2020 privind inregistrarea vehicolelor pentru

care nu exista obli ivitatea inmatricularii,

taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si

faptul ca, pentru anul2019 rata inflatiei a fost de 3.8 oZ, comunicata pe

Publice ,

ale bugetului local pentru
inisterului Dezvoltarii Regionale si Administratiei

findnd de necesitdlile de crestere a veniturilor proprii
anul202l in scop I asigur[rii finan]drii cheltuielilor publice locale;

Yazand iectul de hotdrdre nr. 6443115.10.2020 iniliat de primarul oraqului Ungheni
gi avizat favorabil cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind prevederilor art. 7, alin.(13) din Legea nr. 5212003 privind
transparenla deci onald in administrafia publicd,



alin.3 lit.'c" din
Luand in

dreptul sa insti
financiare pentru

Art.l. Se aprobd
cote procentuale,
de hotdrdre.
Art.Z. Impozitul
functie de destinat

- Pentru cl
determi

- Pentru c

- Pentru cl

ln cazul persoanel
- Pentru

- Pentru cl

- Pentru c

in cazul in care
ultimii 3 ani anteri
pe cladiri este 5%,
Art.3. Impozitu
transport sunt
septembrie inclus
majordri de i
Art.4. Impozitul
local de cdtre con
se pldtegte in
Art.S. in cazul
la data de 31.03.:
mijloacele de tran

f . in cazul i
C,

2. in cazul i

in temeiul prevederilor art.129 alin.2lit."b",alin.4lit."c", art .136 alin.l , artj39
G 5712019-Codul administrativ ,

iderare unul din scopurile asigurarii autonomiei locale care are labaza
de resursesi sa perceapa impozite si taxe locale , pe fondul constituirii

nantarea activitatilor stabilite in competenta acestor autoritati,

HOTARASTE:t

alorile impozabile, impozitele, taxele locale, gi amenzile , in sume fixe sau
anul202l, astfel cum sunt redate in Anexa nr.l la prezentul proiect

clddirile proprietatea persoanelor frzice, se calculeaza diferentiat , in

irile rezidentiale prin aplicarea
pe baza normelor prevdzute in
riect de hotarare.
rile nerezidentiale prin aplicarea cote de 0.2Y"raplicata asupra valorii de

inventar a

iri I e nerezidenti ale propri etatea perso ane lor frzice, utrlizate pentru activitati
asupra valoriiagricole i

impozabil
pozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4"/o

juridice impozitul pe clddiri se determind astfel:
irile rezidentiale aflate in propietatea personelor juridice impozitul/taxa pe

prezentul

cladiri se

cladirii.

pe cladiri
cladirii.

pentru acti
cote de 0.4

cotei de Orl"h asupra valorii clddirilor
Anexa nr.l,care face parte integranta din

lculeaza prin aplicarea unei cote 0.2oh aplicata la valoarea impozabila a

irile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa
unei cote de 1.3"h asupra valorii impozabile acalculeaza prin aplicarea

irile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor juridice, utilizate
itati agricole impozitulltaxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei

asupra valorii impozabile a cladirii.
ietarul unei clddiri nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in

ri anului de referinta cota care nu a fost reevaluatI, cota impozitului /taxei

pe cl6diri, impozitul/taxa pe teren qi impozitul pe mijloacele de
fiscale anuale, care se pldtesc in doud rate egale, p6nd la 3l martie gi 30

'. Pentru neplata la termenele enunlate la alin.l, contribuabilii datoreazd
tdrziere stabilite potrivit reglementdrilor legale in vigoare.
ual pe clddiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiagi buget

ibuabili, persoane frzice sau juridice, de pdnd la 50 de lei inclusiv, fiecare,
pAnd la primul termen de plata.
tribuabililor persoane frzice sau juridice, pentru plata cu anticipalie pAnd

impozitului pe021 a impozitului pe cl6diri, a impozitului pe teren qi a
rt, se poate acorda o bonificafie de p6nd la 10 o/o.

zitului pe cladiri persoane frzice:
de bonificalie aprobatd este de 10%
zitului pe teren persoane frzice:

C de bonificalie aprobatd este de 10oZ

3. incazul i asupra mijloacelor de transport persoane frzicel.



4.

5.

6. in cazul

Art.6. Mai

nivelurile maxi
In cazul impozitu

2. in cazul
frzice

pe

Art.7. Majorarea
agricol neingrijit
Local, potrivit art.
Art.8. Majorarea
situate in intravil
Legea nr.227/201
Art. 9. Scutiri
conform Legii22
Art.10. Lista
Hotdr0rile Consili
2019, este urmd
-Pentru anul202
Legli nr.22712015
-Pentru anul 20
prevederiloe Legii

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-Cotele adi

Cota majorare aprobatd este de 2 %o

l. in cazul i pozitului pe terenurile situate in intravilan pentru persoane frzice:
de majorare aprobatd este de 2o/o

xei asupra mijloacelor de transport delinute in proprietate de persoanele

C
in cazul i

C
in cazul i

C

Cota
3. in cazul

Cota
in cazul i

Cota
in cazul i

Cota
tn cazul
juridice cu

persoanel
Cota de

in cazul ta
Cota de

ta de bonificalie aprobatd este de lOo/o
pozitului pe cladiri persoane juridice:

ta de bonificalie aprobatd este de l\Yo
pozitului pe teren persoane juridice:
a de bonificalie aprobatd este de l0 o/o

i asupra mijloacelor de transport persoane juridice:
de bonificalie aprobatd este de 10%

anuald prevdzutd, in legea 22712015 privind noul Cod Fiscal
.ionale stabilite de catre consiliul local nu pot fi mai mari de 50yo fata de
stabilite

ui pe clddiri pentru persoane frzice;

majorare aprobatd este de 7o/o

majorare aprobatd este de 2 o/o

pozitului pe clddiri pentru persoane juridice:
majorare aprobatd este de 42o/o

zitului pe terenurile situate in intravilan pentru persoane juridice:
majorare aprobatd este de l2o/o

ei asupra mijloacelor de transport detinute in proprietate de persoanele

Cota majorare aprobatd este de 12%
situate in extravilan detinute in proprietate dein cazul i pozitului pe terenurile

npozitului pe terenurile situate in extravilan delinute in proprietate de
frzice:.

Cota majorare aprobatd este de2Yo
in cazul .ei anuale pentru vehicule lente definute in proprietate de persoane frzice;

juridice:
jorare aprobatd este de 12o/o

anuale pentru vehicule lente delinute in proprietate de persoane juridice:
jorare aprobatd este de 12o/o
pana la 5000 , incepand cu al treilea an, a impozitului pentru terenul

de doi ani consecutivi, in conditiile stabilite prin Hotarare de Consiliu
89, alin.4 din Legea nr.22712015 privind Cod Fiscal.
cu pana la 500oh a impozitului pentru cladirile si terenurile

I Orasului Ungheni si satelor apartinatoare , potrivit art.489
neingrijite
alin.5 din

; Cod Fiscal
i facilitdfi pentru contribuabilii persoane frzice qi juridice se vor aplica
12015 privind Codul Fiscal,
vind actele normative prin care au fost instituite impozite qi taxe locale gi

locale din perioada 2014-lui Local cu impact asupra impozitelor qi taxelor

area consiliului local rr.5 4 I 12.12.2019 in conformitate cu prevederile
ivind Codul Fiscal.

9-Hotararea consiliului Local nr.58127 .11.2018 in conformitate cu
Fiscal.nr -227 12015 privind Codul



- Pentru anul 2
prevederiloe Legr
-Pentru anul 20

Legii nr.2271201:
- Pentru anul I

Legii nr.2211201:

Art.l1 Prezenta

Instituti
Primarul

18 Hotararea consiliului Local nr.63120.12.2017 in conformitate cu
i nr.227 1201 5 privind Codul Fiscal.
7 Hotararea consiliului Local nr.2912016
privind Codul Fiscal.

in conformitate cu prevederiloe

016-Hotararea consiliului Local nr.6812015 in conformitate cu prevederile
privind Codul Fiscal;

se comunica:

Prefectului judetului Mures;
i orasului Ungheni, judetului Mures
i fi nanciar-contabilitate;

Se afi la sediul primariei orasului Ungheni.

Adoptata in U

PRE$EDINTE

BUKKOSI

,la data de 9 decembrie 2020

E $EDINTA CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL

IELA IONELA


