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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.__________ din ___.11. 2019
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ

Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. ____ din
_____.11.2019,  Raportul de specialitate , cu privire la necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2020, nr.______ din ___ noiembrie 2019, al compartimentului impozite şi taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Slănic, vizat de Şef serviciu financiar
contabil;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.21/25.04.2019 privind indexarea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Având în vedere:
- art.1, art.2 alin. (1) lit.h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- art.38 alin.(2), art.162, art. 167, art.185 alin.(1) lit.a) și alin.(6), art.266 alin.(5) şi alin.(6) din

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;

- art.20 pct.10 din Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor
contravenţionale;

- art.4, art.9 și art.10 din Legea prevenirii nr. 270/2017 coroborate cu prevederile Anexei nr.1
din Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere;

- art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), art.27 şi ale art.30 din Legea privind
finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. c)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ ;
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07.

2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează:

A. Impozitul pe clădiri
Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în

Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 – pag. 1 – 8,

care face parte integrantă din prezentul raport.

a. Cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile rezidenţiale şi clădirile – anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,1 %;

b. Cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1,05 %

c. Cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se menține la 0,2 %
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d. Cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,05 %

e. Cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de
referinţă în cazul persoanelor juridice), se menține la 5%

B. Impozitul pe terenuri

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2019 constituind Anexa nr. 1, capitolul
III,  pag. 9 – 11, care face parte integrantă din prezentul raport;

C. Impozitul pe mijloacele de transport

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1, capitolul IV,
pag. 12 – 18, care face parte integrantă din prezentul raport;
Cota prevăzută la art.470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (impozitul pentru mijloacele de transport
hibride), se menține la 50 %;

D. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1, capitolul V,
pag. 18 – 21, care face parte integrantă din prezentul raport;

E. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020 constituind Anexa nr.1 pag. 21-22, care

face parte integrantă din prezentul raport;

Cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate), se menține la 3%, aplicată la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate – exclusiv TVA;

F. Impozitul pe spectacole

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1 pag. 22, care

face parte integrantă din prezentul raport;

Cotele prevăzute la art.481 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 se mențin după cum urmează:
 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă

manifestare muzicală, spectacol de circ sau in cazul prezentarii unui film la cinematograf sau

orice competiţie sportivă internă sau internaţională
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 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate anterior

Art. 2. Aprobarea bonificaţiilor prevăzute la art. 462 (2), la art. 467 (2) şi la art. 472 (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie, a impozitelor locale
datorate pentru întregul an de către contribuabili după cum urmează:

 10 % în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și juridice;
 10 % în cazul impozitului pe teren persoane fizice și juridice;
 10 % în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice;

Art. 3. (1) Aprobarea criteriilor de stabilire a cotelor adiționale prevazute la art. 489 din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal, dupa cum urmeaza, insa nelimitandu-se la acestea, urmatoarele:

a. necesitatea pastrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori in

vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică
asumată de municipalitate in ultimii ani

b. necesitatea asigurării sustenabilității strategiei de dezvoltare a oraşului Slănic  pe perioada 2017

– 2024 aprobată prin HCL 58/2017
c. necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii oraşului
d. determinarea actualizării masei impozabile astfel incât să se elimine discrepanțele
e. alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, determinate de necesitățile

bugetului local (creșterea atractivității oraşului, impulsionarea activităților economice,
exploatarea eficientă a patrimoniului imobiliar construit, valorificarea terenurilor construibile
din intravilanul localității, îmbunătățirea aspectului urban al localității , eficiența sistemului
public de canalizare, sănătatea publică a cetățenilor, etc.)

(2) Cotele adiționale sunt cuprinse în valoarea pentru anul 2020 din anexele la prezenta hotarăre

Art. 4.- Adoptarea/mentinerea, conform art. 484 alin 2 din Legea 227/2015 privind codul fiscal , a

următoarelor taxe speciale:

a. taxe speciale pentru emiterea în regim de urgență a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de
construire/desființare, a autorizațiilor de luare în folosință și/sau adeverințelor de notare sau
radiere eliberate de Instituția Arhitectului Șef, conform Anexei nr. 3, la prezentul raport.

b. taxe speciale pentru emiterea în regim de urgență a certificatelor fiscal, eliberate de

compartimentul impozite şi taxe, conform Anexei nr. 3a, la prezentul raport.

c. taxe speciale pentru emiterea/vizarea acordului de functionare si inregistrarea orarelor de

functionare a unitatilor comerciale  reglementate de OUG 99/2000, conform Anexei nr. 4, la

prezentul raport.

d. taxele aferente activității de stare civilă și de evidență a persoanelor, conform Anexei nr. 5 la

prezentul raport.

e. alte taxe speciale, conform Anexei nr. 6, la prezentul raport.

Art.5.- Aprobarea instituirii/menţinerii conform art. 486 alin 2 din Legea 227/2015 privind codul
fiscal, a următoarelor taxe locale:

a. taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al oraşului Slănic şi alte taxe,
conform anexei nr.7

b. taxe locale privind atribuirea şi eliberarea autorizaţiilor pentru transport în regim de taxi , a
autorizaţiilor de dispecerat şi transport persoane cu curse regulate speciale pe raza oraşului Slănic,
conform anexei nr.8
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Art.6.- Sancţiunile şi contravenţiile pentru cazurile de încalcare/nerespectare a legislatiei fiscale sunt

detaliate în Anexa nr. 2, la prezentul raport. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile

de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevăzute de actul

normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art.7.- Prezenta  hotărâre  va fi  comunicata celor in drept  prin grija secretarului orașului Slănic  şi
dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului financiar contabil din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic .

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al

oraşului ,

Slănic, ________________  2019
Nr.  ___

INIŢIATOR
PRIMAR

REMUS MORARU

Aprobata în şedinţa ordinară din _________________ 2019 cu ___voturi.


