
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea HCL nr.70 din 28.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând: referatul nr.767 din 05.02.2020 al Compartimentului financiar contabil, referatul 

de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.770 din 05.02.2020, raportul de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr. 775 
din 05.02.2020 şi:

- 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.781 din 
05.02.2020;

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.783 din 
05.02.2020;

- 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, înregistrat sub nr.782 din 05.02.2020;

Având în vedere prevederile:
-art. I, 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;
-art.87 alin.3 coroborat cu art.129 alin.2 litera” b, alin.4 litera ”c”din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
-HCL nr.27 din 11.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1.1.Se modifică punctul 17 din anexa nr.l la HCL nr.70 din 28.11.2019 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 şi va avea 
următorul cuprins: "Nivelul impozitului pentru anul 2020 pentru pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră datorat de persoane juridice va fi de 25 lei/ ha”.

2.Se abrogă art.6 din HCL nr.70 din 28.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020.

Art.2.CeleIate articole din HCL nr.70 din 28.11.2019, rămân neschimbate.
Art.3.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.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Constantin Toţlaşcă Secretarul geiţei^l al comunei,

MarUŞfa Ivan
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