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H O T Ă R Â R E 
  privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020  în Comuna  Aluniş 

 
Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 

 
    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 7.535 din 17.12.2019 ; 
- Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Aluniş   nr.7.678 din 24.12.2019; 
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii 
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
- Prevederile  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-          Hotărârea Consiliului local Aluniş nr.22/25.04.2019 privind  indexarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2020; 
         În temeiul prevederilor art.129,  alin. (1), alin.(2), litera b) şi ale alin.(4), litera c) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 .-  Se aprobă nivelul impozitelor, taxelor locale şi sancţiunilor pentru anul fiscal 2020, 
conform  anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Pentru determinarea impozitului pe clădiri, precum şi a impozitului pe terenul din 
intravilanul localităţii, pentru anul 2020 se stabileşte rangul localităţii- rangul IV şi zona A pentru 
întreaga localitate. 

Art.3.-Pentru determinarea impozitului pe terenul aflat în extravilanul localităţii, pentru anul 
fiscal 2020 se stabileşte zona A pentru întreaga localitate. 

Art. 4. Cota impozitului pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa prevazuta la art. 457 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ,aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la 
valoarea de 0,10 %. 

Art. 5. Cota impozitului pentru cladirile nerezidentiale prevazuta la art. 458 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea persoanelor  fizice se stabileste la valoarea de 
0,40%. 

Art.6. Cota impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale prevazuta la art. 460 alin.(1) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, detinute de persoanele juridice se stabileste la valoarea de 0,10 
%. 

Art.7. Cota impozitului/taxei pentru cladirile nerezidentiale prevazuta la art. 460 alin.(2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 
se stabileste la valoarea de 0,40%. 

Art.8. Cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută de art.477, alin.(5) din 
legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la valoarea de 3%. 

Art.9. Cota impozitului pe spectacole prevăzută la art.481, alin.(1), literele a) şi b) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se stabileşte la valoarea de 2%. 

Art.10. Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se reduce cu 50 % . 



 
 
 
 
Art.11. Nivelul taxelor speciale pentru anul 2020 prevazute de art. 484 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, vor fi aprobate prin Hotarare a Consiliului Local. 
Art.12. Majorarea anuală prevăzută  la art. 489, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 se 

stabileşte după cum urmează: 
a) În cazul impozitul/taxei pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

cota adiţională este de 50% din cota de impozit propusă; 
b) În cazul  impozitului/taxei pe terenul intravilan, indiferent de forma de proprietate, cota 

adiţională este de 50% din cota de impozit propusă; 
c) În cazul impozitului/taxei pe terenul extravilan, indiferent de forma de proprietate, cota 

adiţională este de 50% din cota de impozit propusă; 
d) În cazul impozitului pe mijloacele de transport, indiferent de forma de proprietate, cota 

adiţională este de 30% din cota de impozit propusă. 
Art.13.  Se aprobă nivelul altor taxele locale pentru anul fiscal 2020, conform  anexei nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.14.  Se aprobă reducerile şi scutirile  pentru anul fiscal 2020, conform  anexei nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 15. Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren şi 

mijloacele de transport, se acordă o bonificatie de 10%. 
 Art.16 (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate in intravilanul comunei Aluniş. 
           (2) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. 1, criteriile de încadrare în 

categoria clădirilor şi terenurilor prevazute la alin. 1 se adoptă prin hotărâre a Consiliului Local. 
Art.17.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2020. 
Art.18.–Se desemnează Primarul Comunei Aluniş şi aparatul de specialitate al primarului  cu 

aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.19. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
- Biroului financiar-contabilitate şi compartimentului administraţie publică din  
       cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Aluniş; 
-  Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei  
        Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.  

  
Adoptată astăzi, 30 decembrie  2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 

           
              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 

             Gheorghe Drăghici 
                                                                  
 

        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                Secretarul general al Comunei Aluniş, 
                          Marilena Constantinoiu 
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