
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.2039/14.04.2020

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. ........ din ...........;
- Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabilitate nr. ......... din
...................;
- 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  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet 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 ;
- Rata inflației pentru anul fiscal 2019, de 3,8 %, comunicata pe site-ul oficial al
Ministerului Finanțelor Publice
- Prevederile titlului IX, Capitolul X , art 491 din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal, cu
modificările si completările ulterioare ,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
         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.l.-Pentru anul fiscal 2021, impozitele si taxele locale datorate de contribuabilii,
persoane fizice și juridice care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe
baza unei anumite sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Aluniş nr. 71/2019
privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna
Aluniş, se indexează cu 3,8%, rata inflaţie,

Art.2.-Prezenta hotărîre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 .
Art.3.- Secretarul general al comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:

§ Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
§ Primarului comunei Aluniş;
§ Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului;
§ Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe

site-ul oficial al comunei.

Iniţiator
                Primar,

                 Iulian-Cristian Bîgiu

 Nr.23
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 2039/14.04.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre  privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre

cu următorul obiect:

indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Proiectul de hotarare initiat cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2021 are la baza prevederile Legii nr. 227/2015-Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare.

Motivele care au determinat inițierea acestui proiect de hotărâre sunt următoarele :
 -rata inflației de 3,8% pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerul
Finanţelor Publice;
 - prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal-„ anual,până la data de 30
aprilie, Consiliul local are obligația de a indexa impozitele şi taxele locale pentru anul
fiscal următor ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-
ul oficial al ministerului finanțelor”.

Prin proiectul  de hotărâre am propus indexarea impozitelor şi taxelor locale care
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei,
cu 3,8 %, faţă de nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul fiscal 2020.

Propun spre analiză şi aprobare următorul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
SECRETAR

A V I Z
la proiectul de hotărâre  privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

În temeiul art. 243, alin.(1), lit.a) al Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019

privind Codul administrativ, acord aviz favorabil  proiectului de hotărâre privind

indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.

Secretarul   general al comunei Aluniş
                                                 Marilena Constantinoiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIȘ
Telefon/fax 0244.248.052, 
e-mail impozite<a>primariaalunis.ro

N r..... ..................../

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

In conformitate cu art. 491, 490 si 489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in cursul anului 

precedent si vor fi aplicate cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Impozitele si taxele locale pentru anul 2021 se refera la:

a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se 
determina pe baza de cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevăzute limite 

minime si maxime;

b) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale când acestea sunt 

prevăzute in suma in lei, sumele respective se indexează anual ținând cont de 

rata inflației in condițiile art.491 din Codul Fiscal ( anul 2019 = 3.8 %);

c ) instituirea taxelor locale prevăzute la art. 486 din Codul fiscal;

d) stabilirea bonificației de pana la 10 % conform prevederilor art,462 alin 2, 

art.467 alin 2 si art.472 alin 2 din Codul fiscal si alte taxe stabilite prin 

hotarari ale consiliului local;

e) majorarea in termeiul prevăzut la art. 489 alin 2 din Codul fiscal;

f) delimitarea zonelor in intravilanul si extravilanul localității;

g) procedura de acordare a scutirii sau reducerea impozitului in temeiul art.456 

alin 2 , art.464 alin 2, art 469 alin 2, art. 476 alin 2, art.485 din Codul fiscal;

h) adoptarea oricăror alte hotarari in aplicarea Codului fiscal

i) procedurile de calcul si de plata a taxelor prevăzute la art.488 din 
Codul fiscal.

Propuneri:

Art. 457 din Legea nr.227/2015 prevede:

primariaalunis.ro


„ Pentru clădirile rezidențiale si clădirile anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08 % - 0,2 % , asupra 

valorii impozabile a clădirii.”

In anul 2021 avand in vedere impozitul anului 2020 propun o cota de 0,10 % .

Art. 458 din Legea nr.227/2015 prevede:
„ Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 -1,3 % asupra valorii... „ 

In anul 2021 avand in vedere impozitul anului 2020 propun o cota de 0,4 %.

Art. 460 din Legea nr.227/2015 prevede:

„ (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 

impozitul /taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% si 0,2% 

asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 

impozitul /taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% si 1,3 % 

asupra valorii impozabile a clădirii.”

Pentru a asigura egalitatea intre contribuabili in anul 2021:

- pentru clădirile prevăzute la alin.(l) propun o cota de 0,10 % .

- pentru clădirile prevăzute la alin.(2) propun o cota 0,4 %.

Taxa de reclama si publicitate cota prevăzută la art.477 alin.(4), (5) o propunem la 3 % 

din valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

Cota de impozit prevăzută de art. 481 alin (2) lit (a) o propun de 2 % in cazul unui 

speclacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau 

alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportiva interna sau internaționala.

Cota de impozit prevăzută de art. 481 alin (2) lit (b) o propun de 2 % in cazul oricărei alte 

manifestări artistice decât cele enumerate la litera a.

In baza art art,462 alin 2, art.467 alin 2 si art.472 alin 2 privind Codul fiscal propun 

pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitului asupra 

mijloacelor de transport pe intreg anul pana la data de 31 martie, acordarea bonificației de 10 %.

Avand in vedere prevederile art. 493 alin 2 din Codul Fiscal coroborat cu prevederile 

OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor precum si faptul ca din cazurile intilnite 

declararea peste termenul de 30 zile a dobindirii proprietății se face din necunoașterea 

prevederilor legale si nu din rea voința propun spre analiza Consiliului Local posibilitatea 
sancționării contribuabililor cu avertisment.

Toate celelalte taxe le propunem la nivelul anului 2020.



Impozitarea terenurilor situate in intravilanul si extravilanul localității se face in cadrul 

unei singure zone si anume zona A. Rangul localității pastrat același ca in anul precedent si 

anume rangul IV.

Având in vedere nivelul impozitelor si taxelor locale pe plătitor si gradul de incasare , 

propunem ca in anul 2021 sa se acorde scutiri la plata impozitelor si taxelor locale:

scutirile prevăzute expres in Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal 
scutirile prevăzute de Hotararea Consiliului Local nr. 48 din 07.10.2008.

In baza art. 456 alin (2)litera (a) propun acordarea de scutire a impozitului pentru 

clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice si anume:

1. PH-II-m-B-163 07 ,CASA „DUMITRU POPA” nr. 70 SF.SEC. XIX - Proprietar actual:

- POPA P. ION

2. PH-II-m-B-16308 , CASA „ION VISAN” nr.215 INC.SEC.XX - Proprietari actuali:

-CURTE CATALIN SI CURTE MIHAELA

3. PH-II-m-B-16309 , PRĂVĂLIE SI CIRCIUMA nr. 361 SF. SEC. XIX - Proprietar actual:
- SAVU LENUTA

4. PH-II-m-B-16564 , CASA „MARIA BATANOIU” nr.102 an 1910 - Proprietar actual:

- BATANOIU MARIA

5. PH-II-m-B-16565 , CASA „ MIHAI TRANDAFIR” nr.179 INC.SEC. XIX - Proprietar 

actual:

- Moștenitorii Defunct MIHAI TRANDAFIR

6. PH-II-m-B-16566 , CASA „MIHAI PETRACHE” nr.180 SF.SEC XIX - Proprietar actual:

- CORBU GHEORGHE SI CORBU CATERINA

7. PH-II-m-B-16567 , CASA „IOANA D CRACIUN”nr.267 INC.SEC. XX - Proprietar actual:

- Moștenitori defunct PAUN FELICIA

- Moștenitori defunct CRĂCIUN IOANA

8. PH-II-m-B-16568 , CASA „ CONSTANTIN SAVU” nr.275 INC.SEC. XX - Proprietar 
actual:

- SAVU CONSTANTIN

In baza art. 456 alin (2) litera (d) propun analizarea solicitării CAR PENSIONARI 
„ARMONIA” Vălenii de Munte si acordarea scutirii.

Pentru adoptarea hotărârii consiliului local, nivelurile impozitelor si taxelor locale 

propuse a se aplica de la data de 01 ianuarie 2021 sunt cuprinse in anexa 1 care face parte 
integranta din prezentul raport.

Temei legal:



Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare.

Hotararea Consiliului Local nr. 48/07.10.2008.

ÎNTOCMIT,

VICTO IT A MORARU



ROMÂNIA

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
STATISTICĂ

CABINETUL PREȘEDINTELUI
Telefon: 021.317.77.84; Fax: 021.318.18.51

e-mail: romstat@insse.ro

CĂTRE: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI 
în atenția: Domnului Ministru Ion ȘTEFAN

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la Institutul Național de Statistică cu nr. 
34750/Ac/20.01.2020, vă comunicăm datele solicitate, după cum urmează:

Perioada curentă Perioada de referință IPC total% Rata inflației %

Anul 2019 Anul 2018 103,83 3,8

Datele se găsesc în comunicatul de presă din data de 14.01.2020, diponibil accesând următorul 
link: http://www.insse.ro/cms/ro/content/indiccle-pre%C8%9Burilor-de-consum-ipc-56

De asemenea, vă informăm că datele statistice privind indicii prețurilor de consum, inclusiv 
formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizând indicatorii respectivi, sunt disponibile 
gratuit pe site-ul Institutului Național de Statistică (www.insse.ro), accesând:

• Baza de date IPC Indicele prețurilor de consum/ IPC anual: 
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipca 1 &lang=ro

• Secțiunea Produse/ Date/ IPC-serii de date: 
http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date
Toate informațiile publicate pe site-ul instituției noastre, inclusiv cele extrase din bazele de date 

on-line, pot fi folosite de orice utilizator cu indicarea sursei datelor, respectiv Institutul Național de 
Statistică.

Formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizând Indicele Prețurilor de 
Consum (exprimate procentual) sunt:

SI A* IPC
100

SIA * RI
B——-—- + SIA

100

SIA - Suma inițială de actualizat IPC - Indicele prețurilor de consum RI - Rata inflației

Rata Inflației = IPC - 100

Având în vedere modalitatea diferită de diseminare a celor doi indicatori (IPC cu 2 zecimale și 
Rata inflației cu 1 zecimală), recomandarea noastră este ca (pentru evitarea diferențelor ce se pot ivi în 
urma utilizării uneia sau alteia ditre cele două formule, în vederea indexării sau actualizării unei valori) 
datele referitoare la IPC să fie rotunjite la 1 zecimală.

Pentru operativitate, datele vor fi furnizate în format electronic la adresele de c-mail indicate de 
dumneavoastră, respectiv: dgap.dpfbl.vcf@ginail.com si dpfbl@mdrap.ro.

Vă mulțumim pentru interesul acordat cooperării dintre instituțiile noastre și vă asigurăm de 
întreaga noastră disponibilitate de colaborare pentru orice alte informații statistice sau metodologii pe 
care le deținem și care prezintă interes pentru proiectele dumneavoastră.

B-dul Libertății 16.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE, 
Tudorel ANDREI

sector 5, București. Tel: 021.318.18.24; 021.318.18.42
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