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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi  

juridice din comuna Budesti în anul 2021 
 
 
 Consiliul local al comunei Budeşti, Judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă 
extraordinară la data de 23 decembrie 2020; 
 Având în vedere 

Referatul de aprobare nr. 3492 din 11.11.2020 al primarului comunei Budesti 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din 
comuna Budesti pe anul 2021; 

Raportul nr. 3599 din 26.11.2020 al compartimentului financiar contabil, 
administrativ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si 
juridice din comuna Budesti pe anul 2021; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budeşti nr. 62 din 30.12.2019 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi  juridice din 
comuna Budesti în anul 2020; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budeşti nr. 63 din 28.12.2018 
privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Budeşti cu 
satele componente : Budești, Budești-Fânațe, Țagu și Țăgșoru; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budeşti nr. 21 din 30.09.2003 
privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Budeşti, modificată şi 
completată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Budeşti nr. 2 din 10.01.2013, nr. 
33 din 04.12.2015 și nr. 61/28.12.2018; 

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în 
administraţia publică locală; 

În conformitate cu: 
Prevederile Titlului IX Impozite si taxe locale cap.1, art. 453- 454, cap.2, art. 455-

462 cap.3, art. 463-467, cap.4, art. 468-472, cap.5, art. 474-476, cap.6, art. 477-479, 
cap.7, art. 480-483, cap.9, art. 486-488,  cap.10, art. 489-492, cap. 11, art. 493, cap. 12, 
art. 494-495 din   Legea nr. 227/10 septembrie 2015, privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului  de  amenajarea 
teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi; 

Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, 
buget – finante, investitii, agricultura, activitati economice, administrarea domeniului public 
şi privat al comunei nr. 3910 din 23 decembrie 2020; 

Avizul favorabil al Comisiei juridice si de disciplina, admnistratie publica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, amenajarea teritoriului si 
urbanism, protectia mediului si turism nr. 3910 din 23 decembrie 2020; 

Avizul favorabil al Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant 
sanatate, familie si protectie copii, munca si protectie sociala, tineret și sport nr. 3910 din  
23 decembrie 2020; 

Prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
Prevederile art. 26 lit. b, c şi d din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; 
Prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată; 



           Prevederile art. 76 din Legea nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           Prevederile Ordinului  nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit 
cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din 
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004;   
 Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;  
           În temeiul art. 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
 
                                                          HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art. 1. Se stabileşte  impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se stabileşte impozitul pe terenul intravilan şi extravilan conform anexei nr. 
2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 3. Se stabileşte impozitul asupra mijloacelor de transport care trebuie 
înmatriculate aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice conform anexei nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 4.  - Se stabileşte taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 5. Se stabileste taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate conform 
anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 6. Se stabileşte impozitul pe spectacole conform anexei nr. 6, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 7. Se stabilesc alte taxe locale conform anexei nr. 7, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
           Art. 8. Se stabilesc valorile amenzilor contravenţionale prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
           Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
compartimentul financiar contabil, administrativ. 
           Art. 10. Prezenta hotarare se aduce la cunostință publică prin afişare şi se va 
publica în Monitorul oficial local. 
           Art. 11. Prezenta hotărăre a fost aprobată de către Consiliul local al comunei 
Budeşti cu    10   voturi ,,pentru”   _x     voturi ,,împotrivă”       x     voturi ,,abţineri” din cei         
10      consilieri prezenţi la şedinţă. 
          Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Institutia prefectului -  judeţul Bistriţa-Năsăud. 
- Primarul comunei Budești; 
- Compartimentul financiar contabil, administrativ; 
- Compartimentul agricol, fond funciar, urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Doamna Faur Maria - bilbliotecar. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 

            SEBASTIAN-DUMITRU MOLDOVAN                        SECRETAR GENERAL                                                                               
                                                                                                         IOAN HEDEȘ 
 
 
 
 
 Budeşti la 23 decembrie 2020                        
 Nr. 39       
 


	HOTĂRÂRE
	privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi  juridice din comuna Budesti în anul 2021
	HOTĂRĂŞTE :

