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 HOTĂRÂREA nr.106/2020
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate

acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021

Consiliul Local al comunei Săsciori, județul Alba, întrunit în ședință-extraordinară- în 
data de 15 decembrie 2020;

Luând în dezbatere:
- Proiectul  de hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021;
       - Referat de aprobare la proiectul  de hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal
2021;

- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, buget-finante, impozite și taxe 
locale al Primăriei Săsciori ;

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1  buget -finanţe;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3  juridică;
Luând în considerare faptul că unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la 

bază dreptul să instituie și să perceapa impozite si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități.

Având în vedere:
-art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) si (2) si art.139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată;
-art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr.199/1997;
-art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 

ulterioare;
-  art.105 alin  (1)  ,  alin  (2),  art.  129 alin.(1),  alin.(2)  lit.b)  si  alin.4  lit.c),  art.139   din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
-art.5 alin.(1) lit.a) si alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27 si art.30 din Legea

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu complet[rile ulterioare;
-art.491 – indexarea impozitelor și taxelor locale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative;
-Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare;
-art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
-O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.54/2017, cu modificările si completările ulterioare;
-art.18 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ți 

protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
-art.5 din Legea cadastrului si publicitații imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;
-Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
-Planul Urbanistic general aprobat prin HCL nr.57/2007 , prelungit prin HCL nr 72/2017.



-HCL nr.81/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și de radiere a vehiculelor la 
nivelul Primăriei Comunei Săsciori  

În temeiul prevederilor art 129 alin 4  lit.(c) , art.139 și al art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - (1) Impoziteleși taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile 
aplicabile în anul fiscal 2021, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

         (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor 
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de 
către Consiliul Local al Comunei Sasciori și sunt prevazute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
 Art.2. - Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și auto datorate pe întregul 
an datorate de către persoanele fizice și juridice se acordă bonificația, prevăzută la art.462 alin.(2), 
art.467 alin.(2) si art.472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 cu modificările ulterioare, se stabilește 
după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%
c) impozitul auto, la 10%.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul  Comunei 
Sasciori, prin aparatul de specialitate.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului UAT SĂSCIORI, în 
termenul prevăzut de lege, primarului UAT SASCIORI si prefectului județului Alba și se aduce la 
cunostiință publică prin afișarea la Primărie, în spațiului accesibil publicului, precum și pe pagina 
de internet www.comunasasciori.ro.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri iși încetează valabilitatea HCL  nr. 
25/2019.
    
                                          Săsciori la  15 decembrie 2020

      Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează 
         Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,          

CIBU ȘTEFAN      ILEA MARIA MONICA      

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile, valabil  exprimate,
care reprezintă 100% din numarul consilierilor  în  funcție  si  100%   din numarul consilierilor
prezenți.

http://www.comunasasciori.ro/

