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HOTARAREA NR. 100/2020
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din
data de 23.12.2020;
Analizand Proiectul de hotarare nr. 87/2020 si Referatul de aprobare nr. 87/06.11.2020 intocmit
de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei
hotarari privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
Avand in vedere raportul nr. 87/06.11.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea, avizul comisiei pentru activitati economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura inregistrat in Registrul special la
nr.108/23.12.2020; avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie
mediu si turism, munca si protectie sociala inregistrat in Registrul special la nr.112/23.12.2020; avizul
comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale,
inregistrat in Registrul special la nr.115/23.12.2020;
Luand in considerare:
- HCL nr. 36/2020 prin care se aproba indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale ale UAT
comuna Santamaria-Orlea, cu rata inflatiei de 3,8%, stabilita de catre M.F.P.;
-HCL nr. 96/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020;
În conformitate cu prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare; dispozitiile art. 16 alin. 2 si art. 27 si 30 din din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu respectarea ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administratia
publica;
In baza art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. c si art. 139, alin. 1 si 3, lit. c, coroborat cu art.
5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 La nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Santamaria-Orlea, impozitele si taxele
locale pentru anul fiscal 2021 sunt cele de la nivelul anului 2020 conform Hotararii Consiliului Local nr.
96/2019, care se vor indexa cu rata inflatiei de 3,8% stabilita conform HCL nr. 36/2020.
Art.2 Impozitele si taxele locale se platesc in aceleasi conditii ca in anul 2020, stabilite prin HCL
nr. 96/2020.
Art.3 Pentru plata cu anticipatie, pana la 31.03.2021, a impozitului/taxa pe cladiri, teren si
mijloace de transport, datorat pe intregul an, contribuabilul beneficiaza de o bonificatie de 10%.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2021.
Art.5 Hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare

Art.6 Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului
comunei Santamaria-Orlea, compartimentului taxe si impozite locale, compartimentului buget, finante,
contabilitate si resurse umane si se va publica la sediul si pe site-ul primariei.

Santamaria–Orlea, la 23.12.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BIRIS IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
BULTEAN VASILE ALINEL

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis.
Consilieri în funcţie 13,
Consilieri prezenţi: 13,
voturi pentru: 13,
impotrivă: 0,
abţineri: 0.

