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      JUDEŢUL MARAMUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA 
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea 
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555. 

E-mail:office@primaria-recea.ro, site: www.primaria-recea.ro 
HOTĂRÂREA Nr.67 

din 24 noiembrie 2020 
 

privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
24  noiembrie 2020; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul compartimentului 
financiar-contabil, avizul secretarului şi avizul Comisiei de specialitate nr.1; 
 În conformitate cu prevederile: 
   a) art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
   b) 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; 
   c)  art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
    d) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30  din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și 
     e) 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 prin Legi și Ordonanțe de Urgențe; 
    f) articolului 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
    g) Legea nr.196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  
    h) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal;  
    i) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu  modificările și 
completările ulterioare; 
     j)  art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
     k) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, modificată; 
     l) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea  
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată; 
      m)  art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare; 
      n) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (5) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea  
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 
alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea  serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006, republicată; 
     o) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată; 
     p) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare; 
     r) art. 6  din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
     s) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea  
serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, modificată; 
     t) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,  
modificată; 
     u) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Recea  nr. 40/2014; 
      Ţinând 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 şi completările 
ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei 
RECEA este următoarea: 
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• Rangul  IV – Recea 
• Rangul  V – Bozânta Mică, Lăpuşel, Mocira şi Săsar 

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. 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. c) şi ale art. 139  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrative. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care se actualizează anual prin Hotărâre a Guvernului, 
conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată,se stabileşte la 0,11 % 
c) cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată, se stabileşte la 0,2 %; 
d) cota prevăzută la art.458 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată, se stabileşte la 0,4 %; 
e) cota prevăzută la art..458 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată, se stabileşte la 2 %; 
f) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată, se stabileştela 0,2 %; 
g) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată, se stabileşte la 1,3 %; 
h) cota prevăzută la art.460 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată, se stabileşte la 0,4%; 
i) art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal modificată, în cazul în care proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului /taxei pe clădiri 
este de 5%. 

Art.2.  – (1) Impozitul  şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa 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. 

(2)  Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1) contribuabilii datorează majorări de întârziere de 1%, 
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

Art.3.  – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei auto, 
datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la 31 martie, se acordă o bonificaţie 
de 10 %.  Impozitul pe clădiri, teren, mijloacelor de transport şi taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, 
datorat bugetului local de către contribuabil de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată; 

Art.4. – Pentru determinarea impozitului/ taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu  
construcţii pentru anul 2021 se stabileşte zona A; 
             Art.5. - Pentru anul fiscal 2021, cotele adiţionale  prevăzute la art.489 din Legea nr. 227/2015  privind  
Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează: în cazul impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, 
impozitul pe mijloacele de transport  şi taxele locale la 5 % faţă de nivelurile stabilite prin Codul Fiscal . 
 Impozitele și taxele locale  se vor actualiza cu rata inflației în conformitate cu prevederile art.491 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată. 

Art.6. -   Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021 şi este aplicabilă în anul fiscal 2021. 
Art.7. -  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Biroul Financiar-Contabil; 
Art.8. – (1) Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş,  Biroului Financiar-

Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al primarului şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija primarului şi 
secretarului comunei Recea. 
  (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare şi site primăriei; 

 
                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              Vasile-Alexandru ARDELEAN                    Contrasemnează 
                                                                                                        Secretar General, 
                                                                                                      Maria PETRUȘ 
 
Recea la  24 noiembrie 2020 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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