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                                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE  
          privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2021  în Comuna Vinga 

 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Vinga, 

Având în vedere: 

-  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea  impozitelor şi taxelor 

locale  pentru anul 2021  în Comuna Vinga, înregistrat cu nr.7770/18.11.2020; 

- prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 462, alin. (2), art. 467, alin.(2), art. 472, alin.(2), art. 484-491  din Legii nr. 

227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c)  din  Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

                 În temeiul  articolului 139, alin. (3), lit. c) și  art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,           

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

-  

Art. 1.  Se aprobă  impozitele şi taxele locale în Comuna Vinga, pentru anul 2021, conform 

anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Vinga, prin aparatul de specialitate, respectiv biroul Financiar 

Contabilitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

             - biroul Financiar Contabilitate; 

             - Instituţia Prefectului – Judeţul Arad; 

              - se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei Vinga şi pe 

   site-ul propriu, www.primaria-vinga.ro. 

 
 
 
 

                                         Inițiator proiect, 
                                                              Primar 
                                                          Negrei  Ioan 
 

 
 



 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ARAD  

PRIMARIA COMUNEI VINGA 

 

Nr.7770/18.11.2020 

 

 

               Negrei Ioan, Primar al comunei Vinga 

 

         

              În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a 

III-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 

modificările și completările ulterioare,  îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de 

hotărâre, cu următorul obiect: „stabilirea  impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2021  în 

Comuna Vinga”, în susținerea căruia formulez următorul: 

  

                

                                                REFERAT  DE   APROBARE 

           Supun atenţiei membrilor Consiliului Local, necesitatea  stabilirii  impozitelor şi taxelor 

locale  pentru anul 2021  în Comuna Vinga.  

           Consiliul local are competenta, în baza prevederilor Legii nr. 227/2015,  să stabilească 

următoarele: 

- cote aditionale la impozitele și taxele locale, când acestea se determina pe baza de cota 

procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime; 

-  cuantumului impozitelor și taxelor locale prevăzute în suma fixă;  

-  alte taxe locale ţinând cont de prevederile Titlului IX din Codul Fiscal;  

-  nivelul bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2) și 

art. 472, alin. (2) din Codul fiscal;  

- majorarea impozitelor și taxelor locale,  cu până la 50 % , conform art. 489  din Codul fiscal;  

-  procedura de acordare a facilitaţilor fiscale categoriilor de persoane fizice și juridice prevăzute 

în Codul fiscal. 

    Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității 

executive, poate stabili, în baza   prevederilor art. 489 din Legea nr. 227/2015, cote aditionale la 

impozitele și taxele locale prevăzute în titlul IX, în functie de următoarele criterii: economice, 

sociale, geografice, precum si de necesitățile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la 

art. 494, alin. (10),  lit. b) și c). Cotele aditionale stabilite  nu pot fi mai mari de 50% față de 

nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal. Precizez că în conformitate cu prevederile art. 484 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe 

speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Totodată, 

menționez că potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru 

funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, 

consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual. 

 De asemenea, potrivit prevederilor art. 491, alin. (1) din Legea nr. 227/2015, în cazul 

oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 

stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data 



de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice și Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

Indexarea pentru anul 2021 a impozitelor si taxelor locale cuprinse în Titlul IX din Legea 

nr 227/2015 privind Codul fiscal, s-a facut cu rata inflatiei de 1,3% prin Hotărârea Consiliului 

Local  Vinga nr. 42 din 27.04.2018 , cu 4,6% prin prin Hotărârea Consiliului Local  Vinga nr. 12 

din 21.02.2019 și cu 3,8 % prin Hotărârea Consiliului Local  Vinga nr. 36 din 30.04.2020  . 

           În baza celor expuse mai sus, am elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care, 

împreună cu întreaga documentaţie, îl supun studiului şi votului dumneavoastră. 

                          

 

                                        

 

 
 
 
                                         Inițiator proiect, 

                                                              Primar 
                                                          Negrei  Ioan 
 

 


