
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,

pentru anul 2020

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată;

-art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
-art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761 alin. 

(2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu completările ulterioare;

- Titlul IX din H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal;

-Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 
şi completările ulterioare;

-Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative;

-art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
-OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile familiale, aprobată prin Legea nr. 182/2016;
-OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-art.87 alin.3 coroborat cu art. 129 alin.2 litera” b, alin.4 litera ”c”din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ;

-art.l alin.4, art.8 alin.3 litera”j ”, art.43 alin.7 şi art.44 alin.2 litera ”d” din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-art.5 alin.2 litera”k”, art.26 alin.l litera ”b” şi ”c”, alin.3, alin.5 şi alin.8 din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţii nr. 101/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-art.6 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă, aprobată de Legea nr.650/2002;

-art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2002;

-Legea nr.481/2004 republicată privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

-HCL nr.27 din 11.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020;



Ţinând seama de prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional -Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale;

Luând act de:
- referatul de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat la nr.5414 din 24.09.2019;
- raportul de specialitate al -Serviciului Financiar contabil, impozite, taxe, gestionare bunuri, 
asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, transport şcolari din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei C oşna, înregistrat sub nr.6132 din 24.10.2019 ;

- avizul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6653 
din 25.11.2019;

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.6660 din 
25.11.2019;

- avizul comisiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, din 
cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6655 din 25.11.2019;
-luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 
instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 
finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi;

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 
anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte ;

A

In temeiul prevederilor art.5 lit.cc)”, art.139 alin.3 litera ”c”, art.140 alin.Îşi art.196 alin.l 
litera ”a” din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/2019;

Consiliul Local al Comunei Coşna adoptă prezenta hotărâre.

A rt. 1. (1). Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2020, se 
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2). Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor 
locale, taxele speciale sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt 
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 m artie, respectiv 30 
septem brie inclusiv.

Art. 3. Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de 
către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, 
se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art. 4. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în 
procent de 10 %.

Art.S.Personalul voluntar din Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă organizat în 
Comuna Coşna, judeţul Suceava, beneficiază de o reducere cu 50% acordată impozitelor şi taxelor 
locale pe perioada cât activează în cadrul acestui serviciu.

Art.6. Potrivit art.489 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, începând cu anul 
2020 se stabilesc următoarele cote adiţionate la impozitele şi taxele locale:
- Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră şi păşune, aparţinând persoanelor juridice în 
procent de 50% .

A rt.7.(l).Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de



lună, respectiv zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenţei termenului de plată şi 
până la inclusiv ziua plăţii cu excepţiile prevăzute de lege.

(2).Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de 
lună şi poate fi modificat prin acte normative.

Art.8.Creanţe fiscale restante, pe tipuri de creanţe principale şi accesorii aflate în sold la 
data de 31 decembrie a anului 2019, până la limita maximă de 10 lei, se anulează, conform 
prevederilor art.266 alin.5 şi 6 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul 
se aplică creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitor.

Art.9.(l).Organul fiscal are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei comunei 
Coşna, lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la 
bugetul local al comunei, conform art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală.

(2).Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de 
raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data 
publicării listei, al căror plafon este:

-pentru persoane fizice -1000 lei
-pentru persoane juridice 1500 lei
Art. 10. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020 şi este aplicabilă în anul fiscal

2020.

Art. 11. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Coşna, prin aparatul său de specialitate.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Coşna în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Coşna şi Instituţiei Prefectului judeţului 
Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul accesibil publicului, 
precum şi pe pagina de internet a Comunei Coşna.


