
  

 

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  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 Coșna, județul Suceava; 

 Analizând: referatul nr.767 din 05.02.2020 al Compartimentului financiar contabil,  referatul 

de aprobare al primarului comunei Coșna, înregistrat sub nr.770 din 05.02.2020, raportul de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coșna, înregistrat sub nr. 775 

din 05.02.2020 și: 

 - 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; 

Având în vedere  prevederile: 

 -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; 

 -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 și taxelor locale pentru anul 2020; 

 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; 

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

   Art.1.1.Se modifică punctul 17 din anexa nr.1 la HCL nr.70 din 28.11.2019 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 și va avea 

următorul cuprins: ”Nivelul impozitului pentru anul 2020 pentru pădure sau alt teren cu vegetație 

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.Celelate 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 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 al comunei, 

                                                           Mariana Ivan 

Nr.769 din 05.02.2020 



 

   

          
 

 ROMÂNIA 

    JUDEŢUL SUCEAVA 

      COMUNA COŞNA 

  PRIMAR 

 Nr.770 din 05.02.2020 

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. 

 Analizând referatul nr.767 din 05.02.2020 al compartimentului financiar contabil prin care 

aduce la cunoștință că: 

”Potrivit art.489 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea 

autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în 

prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de 

necesităţile bugetare locale, etc. 

 Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile 

maxime stabilite în prezentul titlu. Prin urmare  cotele adiționale stabilite prin HCL nr.70 din 

28.11.2019 au depășit nivelul din prezentul Titlu al Legii nr.227/2015 în ce privește stabilirea 

impozitelor și taxelor locale. 

 Prin urmare, se propune spre aprobare modificarea punctului 17  la anexa nr. 1 la HCL 

nr.79/2019 în sensul că: ”Nivelul impozitului pentru anul 2020 pentru pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră datorat de persoane juridice va fi de 25 lei/ ha”, deoarece aceste cote au fost 

majorate în anul 2019. 

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. 

                       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.775 din 05.02.2020 

 

R A P O R T  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind modificarea HCL nr.70 din 28.11.2019 privind  stabilirea taxelor şi impozitelor locale 

valabile pentru anul 2020 pe raza comunei Coşna, judeţul Suceava 

 

 Având dat spre analiză:” proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.70 din 28.11.2019 

privind  stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2020 pe raza comunei Coşna, 

judeţul Suceava; 

 

Conform prevederilor  art.489 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea 

autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în 

prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de 

necesităţile bugetare locale, etc. 

 Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime 

stabilite în prezentul titlu. Analizând nivelurile maxime din prezentul titlul privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale s-a constatat că au fost depășite de către  Comuna Coșna atunci când s-

au stabilit pentru pădure sau alt teren cu vegetație forestieră pentru persoane juridice, acestea fiind 

majorate cu 50% în anul 2019, pentru anul 2020  se va aplica indicele de  inflație, astfel  nivelul 

impozitului pentru anul 2020 la punctul 17 va fi de 25 lei/ ha. 

 Prin urmare  cotele adiționale stabilite prin HCL nr.70 din 28.11.2019 au depășit nivelul din 

prezentul Titlu al Legii nr.227/2015 în ce privește stabilirea impozitelor și taxelor locale. 

 Prin urmare, se propune spre aprobare modificarea punctului 17  la anexa nr. 1 la HCL 

nr.79/2019 în sensul că: ”Nivelul impozitului pentru anul 2020 pentru pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră datorat de persoane juridice va fi de 25 lei/ ha”, deoarece aceste cote au fost 

majorate în anul 2019. 

 

 

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

impozitele pentru anul 2020, îndeplinește toate condițiile legale spre a fi supus dezbaterii în 

consiliul local. 

 

 

CONSILIER, 

 

Doroftiese Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.771 din 05.02.2020 

 

 

 

  Către, 

                     SEF SERVICIU-COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr.70 din 28.11.2019 privind  

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 cu întreaga 

documentație care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul 

la acest proiect de hotărâre   astăzi 05.02.2020. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI , 

 

Gavril Pardău                                                                      Mariana Ivan 

 

 

 

Am primit azi 05.02.2020 

 proiectul nr.769/2020 

Consilier, 

Doroftiese Gheorghe 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


