ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA NR. 58/2019
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Mihaileni, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 28.11. 2019,
Având în vedere:
 Referat de aprobare nr.220/2019 a primarului comunei Mihăileni;
Luând în considerare:
 Raportul de specialitate nr.221/2019 al compartimentului financiar-contabil,
taxe și impozite;
 Avizul nr.225/2019 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură;
 Procesul verbal de afişare nr.207/2019 privind îndeplinirea procedurilor de
transparenţă decizională;
 Prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997;
În temeiul prevederilor:
 Legii 227/2015 – privind Codul Fiscal,Titlul IX – Impozite si Taxe Locale cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi
completările ulterioare;
 OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 Legea 145/2014 – privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei
produselor din sectorul agricol;
 Constituției Romaniei art.56;
 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 art. 18 din Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 26 alin. (1) lit. c din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006, republicată;
 art. 25 lit.d) din Legea privind protecţia civilă nr.481/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 prevederile noului Cod administrativ, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019;
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 Legea nr.112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru reglementarea unor măsuri bugetare;
Cu respectarea prevederilor:
 Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică;
 art. 41 alin. (4) și art.57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2020 conform anexelor nr. 14 parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 (1) Cota prevăzută la art. 457 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal se stabileşte la 0,1%;
(2) Cota prevăzută la art. 458 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal se stabileşte la 1%;
Art.3
(1) La nivelurile stabilite în Cap. ,,Impozitul pe teren şi taxa pe teren din anexa
nr.1 se aplică cote adiţionale diferite pe categorie, fără să fie depăşit maximul
de 50% prevăzut la art. 489 alin.(2) din Codul fiscal.
(2) La ,,Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu” se aplică cota adiţională de 15%
faţă de nivelul stabilit de art.474 alin.(15) din Codul Fiscal.
(3) La ,,Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală” se aplică o
cotă adiţională de 10%
(4) La ,,taxa pentru eliberarea Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri” la nivelul stabilit de art. 486 alin.(5) se aplică o
majorare de 10%.
(5) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă se
majorează cu 20%.
Art.4 Cota prevăzută la art. 460 din Legea 227/2019 privind Codul Fiscal:
- la alin.(1) se stabileşte la 0,1%;
- la alin.(2) se stabileşte la 1%;
Art.5 Cota prevăzută la art. 460 alin.(8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se
stabileşte la 5% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anterior
anului fiscal de referinţă;
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Art.6 Se acordă următoarele facilităţi pentru persoanele fizice care sunt incadrate in
structurile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, cu contract de voluntariat
valabil:
a) scutire de la plata taxei speciale de Paza
b) scutire de la plata taxei speciale PSI
c) scutire taxa xerox
Art.7 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art.467 alin(2) şi art. 472 alin(2) din
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se stabileşte după cum urmează:
 În cazul impozitului pe clădiri 10%
 În cazul impozitului pe teren intravilan 10%
 În cazul impozitului auto 10%
Art.8 Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei Mihăileni;
Art.9 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Mihăileni şi prefectului
judeţului Harghita, se aduce la cunoştiinţa publică prin grija secretarului comunei
Mihăileni;
Art.10 Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Mihăileni, la data de 28.11.2019

Preşedintele de şedinţă
Bartis Attila

Contrasemnează, secretar general
Sándor Gellért
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