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HOTĂRÂREA Nr.98/2020

privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care
sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la

buget local, pentru anul 2021

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
24.04.2020;

Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Füleki Zoltán – Ladislau, cu
nr. 7395/06.03.2020, în calitate de inițiator;

Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Serviciul  Impozite,  Taxe  şi  alte  Venituri,  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  municipiului  Miercurea  Ciuc,  înregistrat  sub  nr.
7397/06.03.2020, prin care se propune adoptarea unei hotărâri cu privire la indexarea impozitelor şi
taxelor locale în municipiul Miercurea Ciuc pentru anul 2021;

Luând în considerare că  potrivit  site-ului  oficial  al  Ministerului  Lucrărilor  Publice  și
Administrației, rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8%;

Nivelul inflației pentru anul 2019 este comunicat de către Institutul Național de Statistică prin
adresa nr. 1319/21.01.2020.

Pe baza rapoartelor comisiilor:
-  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  agricultură,  administrarea

..domeniului public şi privat;
-  de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului

..înconjurător;
-   pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;
-  pentru  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea

.drepturilor şi   libertăţilor cetăţenilor;
-   pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;
-   pentru sănătate, protecţia socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
            - HCL nr. 165/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o
anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite  pe baza unei anumite  sume în lei,  precum și limitele
amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2020;

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României,
republicată;
           - articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
             - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
             - art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările
ulterioare;



             - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art.
761 alin.  (2)  și  (3) din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
             - art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
             - art.  491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările și completările
ulterioare;

 -  Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare;

           Realizând publicarea anunțului nr. 17/2020 privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului
Local privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care
sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget
local, pentru anul 2021, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența de-
cizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat  în  Registrul special pentru
evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice
ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul afișării prin proces verbal de afișare nr. 18/2020;

În temeiul art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. a) și lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.627
alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Indexarea pentru anul 2021, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau
într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele
amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3), (4) și (41) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal,  cu
modificările și completările ulterioare, prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015,
cu rata inflației de 3,8%.

Capitolul I - Impozitul şi taxa pe clădiri
Art.  2 Valorile  indexate  pentru  anul  2021  sunt  cuprinse  în anexa  nr.1 care  face  parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Capitolul II - Impozitul şi taxa pe teren
Art. 3 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii
 Nivelurile impozitelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan, orice altă categorie de

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.
Nivelurile impozitelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Nivelurile impozitelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
 

            Capitolul III - Impozitul pe mijloacele de transport
Art.6 Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică
Valorile impozitelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Impozitul pe autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală

sau mai mare de peste 12 tone



Valorile impozitelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote
 Valorile impozitelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Impozitul pe mijloacele de transport pe apă
Valorile impozitelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte

integrantă prezenta hotărâre.

 Capitolul IV - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art. 10 Valorile taxelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Capitolul  V  -Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiilor  pentru  desfăşurarea  unor
activităţi

Art. 11 Valorile taxelor indexate pentru anul 2021 sunt cuprinse  în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Capitolul VI– Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 12  Valorile taxelor indexate pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate 2021

sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Capitolul VII  – Alte taxe locale
At. 13 Valorile  care  constau  într-o anumită   sumă în  lei sau care   sunt stabilite pe baza 
unei 

anumite sume în lei, la acest capitol, și anume taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale
administrativă și taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri,  se indexează pentru anul 2021, și sunt  cuprinse în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Capitolul VII– Sancţiuni
Art.  14 Intră  sub  incidența  indexării  și  amenzile  care  constituie  venit  la  bugetul  local,

prevăzute la art.493 alin.(3), (4) și (41) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.

Nivelurile indexate aferente amenzilor pentru anul fiscal 2021, sunt cele prevăzute în anexa
nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Capitolul VIII - Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art.15 (1) Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  viceprimarul
municipiului Miercurea Ciuc, Füleki Zoltán – Ladislau prin Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri.

(2) Întrucât cuantumul taxelor speciale și a altor taxe locale nu sunt stabilite într-o anumită
sumă în lei  sau pe baza unei anumite sume în lei,  prin Codul fiscal, cu excepția taxei pentru în-
deplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei pentru eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin hotărâre a consiliului local, acestea
nu intră sub incidența indexării. Nivelurile taxelor speciale și altor taxe locale pentru anul 2021, re-
spectiv stabilirea cotelor adiționale în conformitate cu art. 489 alin. (1) și (2) din Legea nr.227/2015,
pentru anul  2021 vor fi stabilite  prin hotărârea anuală a Consiliului local privind impozitele și taxele
locale.

Precizăm faptul că, la sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se vor
stabili impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2021 (cuantum, cote, modalitate de calcul, facil-
ități),  urmând ca  la  stabilirea  cuantumului  acestora,  să se  țină cont de această indexare.

Art.16 Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege:



a)  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Harghita  în  vederea  exercitării  controlului  cu privire  la
legalitate;

b) Primarului municipiului, Ráduly Róbert Kálmán; 
c) Viceprimarului, Füleki Zoltán – Ladislau;

            d) Viceprimarului, Szőke Domokos;
e) Direcţiei Economice - Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri;
f) şi următoarelor compartimente:

       - Serviciul patrimoniu, agricol, cadastru și comercial;
                - Serviciul public comunitar privind evidența populației;

- Serviciul de amenajarea teritoriului și urbanism;
    - Altor compartimente interesate.
e) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri se va face prin:
   -  afişare la sediul autorităţii administraţiei publicele locale;
 -prin  intermediul  paginii  de  internet  a  Primăriei  municipiului  Miercurea-Ciuc,

www.miercureaciuc.ro;
   - mass media.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF
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