
R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  

C O M U N A  COŞNA  

C O N S I L I U L  L O C A L 

 

                                                                                                                                     Proiect 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  

pentru anul 20201 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și 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, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

-art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. 

(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și 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; 

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative; 

-art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

-OUG nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile familiale, aprobată prin Legea nr.182/2016; 

-OUG nr.79/2017 pentru modificarea și 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.1 alin.4, art.8 alin.3 litera”j”, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 litera ”d” din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-art.5 alin.2 litera”k”, art.26 alin.1 litera ”b” și ”c”, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de 

salubrizare a localității nr.101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-art.6 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață, aprobată de Legea nr.650/2002; 

-art.14 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2002; 

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

-HCL nr.23 din  27.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; 

  Ținând seama de prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 

a teritoriului național -Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 

României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților 

administrativ-teritoriale; 

         Luând act de: 

   - referatul de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat la nr.5329 din 28.09.2020; 

 - 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 Coşna , înregistrat sub nr.____din___________2020 ; 

 - 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; 

           -  avizul  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local; 

             -  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; 

-luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 

instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 

finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități; 

Ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 

condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte ; 

 

 În temeiul prevederilor  art.5 lit.cc)”, art.139 alin.3 litera ”c”și art.196 alin.1 litera ”a” din 

Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  

Consiliul Local al Comunei Coşna adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. (1). Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2021, se 

stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

   (2). Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și 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 martie, respectiv 30 

septembrie 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 și completările ulterioare, se stabileşte  în 

procent de 10 %. 

Art.5.Personalul voluntar din Serviciul voluntar pentru situații de urgență organizat în 

Comuna Coșna, județul Suceava, beneficiază de o reducere cu 50% acordată impozitelor și taxelor 

locale pe perioada cât activează în cadrul acestui serviciu. 

Art.6.(1).Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și a altor sume datorate 

bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de 

lună, respectiv zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței termenului de plată și 

până la inclusiv ziua plății cu excepțiile prevăzute de lege. 

 (2).Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de  

lună și poate fi modificat prin acte normative. 

Art.7.Creanțe fiscale restante, pe tipuri de creanțe principale și accesorii aflate în sold la 

data de 31 decembrie a anului 2020, până la limita maximă de 10 lei, se anulează, conform 

prevederilor art.266 alin.5 și 6 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul 

se aplică creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitor. 

Art.8.(1).Organul fiscal are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei comunei 

Coșna, lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații 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 și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data 

publicării listei, al căror plafon este: 

-pentru persoane fizice -1000 lei 

-pentru persoane juridice 1500 lei 

Art. 9. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021 şi este aplicabilă în anul fiscal 2021. 

Art.10.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei  

Coşna, prin aparatul său de specialitate.  

Art.11.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Coşna în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Coşna și Instituției Prefectului județului Suceava și 

se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe 

pagina de internet a Comunei Coşna. 

                                                                                                                                                            

  INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIMAR, 

Gavril Pardău 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general comună, 

Mariana Ivan 

Nr.5328 din 28.09.2020 

 

   

          

 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ROMÂNIA 

    JUDEŢUL SUCEAVA 

      COMUNA COŞNA 

  PRIMAR 

 Nr.5329 din 28.09.2020 

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor şi domnilor consilieri,     

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliului local îi revine sarcina de a organiza buna 

desfăşurare a întregii activităţi din comună, în toate domeniile de activitate. 

 În baza art.87 alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:”În scopul asigurării 

autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să instituie și să 

perceapă impozite și taxele locale, să aprobe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, în 

condițiile legii. 

 În conformitate cu prevederile art.139 alin.3 litera ”c” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ :Consiliul Local adoptă cu majoritate absolută prevăzută la art.5 lit. cc)” hotărârea privind 

impozitele și taxele locale.” 

 Conform art.129 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ una din atribuțiile prevăzute la 

alin.2 litera” b” coroborată cu alin.4 litera ”c” consiliul local stabilește impozitele și taxele locale, în 

condițiile legii. 

Conform prevederilor legale în vigoare, art.495 litera „f” din Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local trebuie să aprobe taxele şi impozitele care 

vor fi valabile pentru anul următor. 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare; 

        Impozite şi taxe locale  sunt: 

Art. 454. - Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:  

a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 

b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 

c) impozitul pe mijloacele de transport; 

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 

f) impozitul pe spectacole; 

g) taxele speciale; 

h) alte taxe locale.  
 Impozitele și taxele locale reglementate la Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale și au ca surse: impozitul și taxa pe 
clădiri, impozitul și taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, 
taxele speciale și alte taxe locale. 

Personalul voluntar din Serviciul voluntar pentru situații de urgență organizat în Comuna Coșna, județul 
Suceava, beneficiază de o reducere cu 50% acordată impozitelor și taxelor locale pe perioada cât activează în 
cadrul acestui serviciu. 

Potrivit art.490 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ''autoritățile administrației publice locale și 

organele speciale ale acestora,după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor și penalităților aferente". 

 Având în vedere aceste reglementari legale, compartimentele de specialitate din Primăria comunei 

Coșna au analizat materia impozabilă și categoriile de impozite și taxe aplicabile pe teritoriul Comunei 

Coșna și au elaborat proiectul de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 

2020 ținând cont de prevederile HCL nr.23 din 27.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 cu indicele de inflație. 

 Prin urmare, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la  taxele şi impozitele locale 

aferente anului 2021. 

Faţă de situaţia prezentată mai  sus  propun Consiliului Local al comunei  Coşna, adoptarea hotărârii 

în forma şi conţinutul prezentate în proiect iniţiat în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

                       P R I M A R, 

                                                      Gavril Pardău 



ROMÂNIA 

   JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Serviciul Financiar contabil, impozite , taxe, gestionare bunuri, 

 asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, transport şcolari 

Nr.6097 din 28.10.2020 

 

R A P O R T  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

referitor la stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2021 pe raza comunei 

Coşna, judeţul Suceava 

 

 Având în vedere prevederile legale care stabilesc etapele pe care un proiect de hotărâre 

trebuie să le parcurgă pentru a putea fi pus în discuţia plenului şedinţei consiliului local, Serviciul 

Financiar contabil, impozite, taxe, gestionare bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi 

comunale, transport şcolari a întocmit   următorul raport: 

 

Problema propusă pentru dezbateri plenului şedinţei Consiliului Local Coşna este de 

actualitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare deoarece legiuitorul a dat posibilitatea 

deliberativului de a administra domeniul public şi privat al comunei.    

În conformitate cu principiul autonomiei locale ce corespunde Cartei europene a autonomiei 

locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 are la baza prevederile legale actuale, 

reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în care sunt prevăzute nivelurile pentru 

valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile 

aplicabile începând cu anul 2020. 

În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul local are competența 

să stabilească cota impozitelor si taxelor locale, când acestea se determina pe baza de cota 

procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor 

si taxelor locale prevăzute în suma fixă, precum și stabilirea nivelului bonificației de până la 10% 

conform prevederilor art. 462, alin. (2), art. 467, alin (2) si art.472, alin. (2) din Codul fiscal.  

 Pentru anul fiscal 2020 impozitele și taxele locale prevăzute în sume fixe  se majorează fata de  

anul 2019, cele prevăzute în Codul fiscal, aplicând  prevederile HCL nr.27 din  11.04.2019 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020; 

Ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 

condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte ; 

Având în vedere cele menționate mai sus, consider că proiectul de hotărâre privind taxele si 

impozitele pentru anul 2021, îndeplinește toate condițiile legale spre a fi supus dezbaterii în 

consiliul local. 

SEF SERVICIU, 

Todaşcă Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.5331 din 28.09.2020 

 

 

 

  Către, 

                     SEF SERVICIU-COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum 

şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării 

acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre  în 30 de zile 

de la înregistrarea proiectului, dar nu mai târziu de data  28.10.2020. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  , 

 

Gavril Pardău                                                                      Mariana Ivan 

 

 

 

Am primit azi 28.09.2020 

 proiectul nr.5328/2020 

Sef Serviciu 

Claudia Todașcă 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.5330 din 28.09.2020                                     Data afişării pe panou afişaj :28.09.2020 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru 

anul 2021 pe raza comunei Coşna, judeţul Suceava.  

  

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat: 

 -la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 -la secretarul comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 08.10.2020, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 -prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 -depuse la secretarul comunei Coşna; 

 -persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-

secretarul  general al comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de 

art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

republicată. 

 Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la 1. Proiect de hotărâre privind  

stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2021 pe raza comunei Coşna, 

judeţul Suceava.  

  

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

     Nr.5331 din 28.09.2020  

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am procedat la 

afişarea anunţului privind 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale 

valabile pentru anul 2021 pe raza comunei Coşna, judeţul Suceava.  

  

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.5563 din 08.10.2020     

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am  constatat 

astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii :Proiect de hotărâre 

privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2021 pe raza comunei 

Coşna, judeţul Suceava.  

  

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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