
  ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI 

JUDETUL BOTOŞANI  

 

HOTĂRÂREA nr 35 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 la nivelul Comunei 

Dobârceni  

 

Consiliul Local al Comunei Dobârceni , Judetul Botoşani. 

Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, 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 30 aprilie ținând cont de rata 

inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor 

Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor 

și taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 4,6%”. 

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în 

2categorii: 

1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să 

indexe-ze anual impozitele și taxele cu un indeice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice. 

Inflație pe 2019 aplicată pentru 2021: 3,8% 

2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale. 

Principii urmărite: 

• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similare 

• Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote 

adiționale(impozitele și taxe ca parghie fiscală) 

• Colectarea unor fonduri suplimentare pentru susținerea programelor de investiții și 

acoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările legislative. 

Având în vedere prevederile legale: 

 art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

 Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală  



În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3), 

lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 ART.1 - Se aprobă impozitele şi taxele locale, pentru anul 2021, aplicabile la nivelul 

Comunei Dobârceni , conform , cu anexele de la nr. 1 la nr. 6 , parte integrantă din prezenta 

hotărâre   

                       ART.2.   Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  anul fiscal 2021 

                      ART.3.   Categoriile de persoane fizice care vor beneficia de reduceri la 

plata impozitelor pe  clădiri, teren  si mijloace de transport: 

           -Veteranii, si văduvele veteranilor de război necăsătorite pe clădirea de 

 domiciliu, teren cc si extravilan(5 HA) si mijloace de transport-proprietari sau coproprietari 

          -răniţii în Revolutia din Decembrie 1989. clădiri situatã la adresa de domiciliu şi terenul 

aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu  -proprietari sau coproprietari 

 -persoanele cu handicap grav sau accentuat,persoanele incadrate in gradul I de 

invaliditate,respective a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai 

minorilor incadrati in gradul I de invalidiitate pe cladirea de  domiciliu si impozitul pe teren  

aferent  constructiei.(c.c) si mijloace  de transport  -proprietari proprietari sau coproprietari    

                                   Scutirile se fac pe baza actelor  doveditoare  

 Art.4. Contribuabilii  ce vor achita impozitele pe clădiri , teren si impozit mijloace 

transport 

până la data de  31   martie 2021  vor beneficia de o bonificatie de 10 %. pentru debitele mai 

mari de 50 lei 

Art.5  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul comunei 

Dobârceni , prin Compartimentul  financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Dobârceni  

. 

                      Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului BOTOŞANI  în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului  comunei 

Presedinte de sedintă, 

Iliescu Monica                                                                                      Contrasemnează , 

                                                                                                                          Secretar general, 

                                                                                                                          Cimbru Liliana 

Dobarceni  
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