
     ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COSERENI
PRIMARUL 
Nr.  ______/_________ 2020

PROIECT  DE HOTARARE
pentru modificarea HCL nr.42/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul comunei

Cosereni

Primar comunei Cosereni,judetul Ialomita,
Având în vedere:

- Necesitatea  modificării partiale a Hotărârii prin care s-au aprobat  nivelurile  impozitelor si taxelor locale ce vor fi 
încasate la Primaria comunei Cosereni  în anul 2021 ca urmare a  publicării legii nr. 296/2020 ;

- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1/ 2016 cu modificările si completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.6 alin (1)-(8) din Legea nr.52 /21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare
- referatul Biroului financiar –contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice si investitii;

In temeiul art. 129, alin.(4),lit.c) si art. 136 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,  propune spre adoptare
prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.I   Se aproba  modificarea  si completarea Art. 1 din HCL nr. 42/ 17 decembrie 2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, după cum urmează:

a) Capitolul III – Impozitul pe mijloacele  de transport din Anexa nr. 1  se  modifica potrivit art. I, pct 215 din 
Legea nr. 296/2020 si se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b) Punctul 3.4 se modifică si va avea următorul cuprins : „Valoarea impozabilă a clădirii se actualizeaza o dată la 5 
ani pe baza unui raport de  evaluare, în caz contrar cota impozitului pe clădiri este de  5%.”

c) Se introduce pct 4 cu următorul cuprins „ 4.1 În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la
organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit art. 459, alin. (1) lit. b)- Cod fiscal, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457- Cod 
fiscal”.
4.2”In vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea  persoanelor fizice, pentru
anul 2021, se stabilesc următoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate  clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia
să depună  o declaraţie pe propria răspundere. pâna la data de 15 martie 2021 inclusiv, pentru suprafaţa folosita in 
scop nerezidenţial;

b) fac excepţie persoanele fizice  ale căror supefete folosite în scop nerezidenţial au fost declarate la organul  
fiscal până la data de  31 decembrie 2020”.

Art. II Se aproba  modificarea  si completarea Art. 2 din HCL nr. 42/ 17 decembrie 2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, prin introducerea alin. (2) cu următorul cuprins : „ Pentru plata integrală a taxei 
datorate consiliului local în cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinţă cu durata mai mare de 1 an, 
până la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o binificaţie  de  10%.”

Art. III  Se aproba  modificarea  si completarea Art. 3 din HCL nr. 42/ 17 decembrie 2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, , prin introducerea alin. (2) cu următorul cuprins :  „ Taxele datorate  consiliului 



local în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă încheiate cu durata mai mare de 1 an, se vor 
plăti în două transe egale, până la data de 31 martie  şi 30 septembrie  inclusiv.”

Acest proiect de hotarare va fi  înaintat  spre analizã si avizare comisiei de specialitate a consiliului local.

Initiator,          Avizat pentru legalitate 
Primar, Secretar comuna Coşereni
Tudorache Lucian Nica Daniela

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI      
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL nr.42/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul comunei

Cosereni

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 
- proiectul de hotǎrâre nr.  15/29.12.2020 si referatul de aprobare al primarului în calitate  de iniţiator înregistrat la 

nr. 258/29.12.2020 ;
- raportul  Biroului financiar contabil, impozite si taxe nr. 1943/29.12.2020;
Tinând cont de HCL nr. 12/31.03. 2020 privind indexarea nivelurilor  taxelor si impozitelor  cu valoarea indicelui de 

inflație înregistrat la nivelul anului 2019, de 3,8 % si HCL nr. 42/17.12.2020.
Având în vedere :

-Legea nr. 296/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare ;
- Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizatǎ;

      In temeiul art. 129. alin.(4), lit. c) şi art. 139, alin.(3), lit. c) si art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind  Codul
administrativ ,  adoptǎ   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.I   Se aprobă  modificarea  si completarea Art. 1 din HCL nr. 42/ 17 decembrie 2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, după cum urmează:

d) Capitolul III – Impozitul pe mijloacele  de transport din Anexa nr. 1  se  modifica potrivit art. I, pct 215 din 
Legea nr. 296/2020 si se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

e) Punctul 3.4 se modifică si va avea următorul cuprins : „Valoarea impozabilă a clădirii se actualizeaza o dată la 5 
ani pe baza unui raport de  evaluare, în caz contrar cota impozitului pe clădiri este de  5%.”

f) Se introduce pct 4 cu următorul cuprins „ 4.1 În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la
organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit art. 459, alin. (1) lit. b)- Cod fiscal, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457- Cod 
fiscal”.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232307


4.2”In vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea  persoanelor fizice, pentru
anul 2021, se stabilesc următoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate  clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia
să depună  o declaraţie pe propria răspundere. pâna la data de 15 martie 2021 inclusiv, pentru suprafaţa folosita in 
scop nerezidenţial;

b) fac excepţie persoanele fizice  ale căror supefete folosite în scop nerezidenţial au fost declarate la organul  
fiscal până la data de  31 decembrie 2020”.

Art. II Se aproba  modificarea  si completarea Art. 2 din HCL nr. 42/ 17 decembrie 2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, prin introducerea alin. (2) cu următorul cuprins : „ Pentru plata integrală a taxei 
datorate consiliului local în cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinţă cu durata mai mare de 1 an, 
până la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o binificaţie  de  10%.”

Art. III  Se aproba  modificarea  si completarea Art. 3 din HCL nr. 42/ 17 decembrie 2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021,  prin introducerea alin. (2) cu următorul cuprins :  „ Taxele datorate  consiliului 
local în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă încheiate cu durata mai mare de 1 an, se vor 
plăti în două transe egale, până la data de 31 martie  şi 30 septembrie  inclusiv.”

Art.IV  Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Ialomita si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei  prin afisare la sediul Consiliului local Cosereni si publicare în Monitorul Oficial Local pe site-ul 
www.primariacosereni.ro .

 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
   STOEAN  LIVIU            SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 50
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30  decembrie  2020

CONSILIUL LOCAL COSERENI                                                    Anexa nr.1 la H.C.L.

      JUDETUL  IALOMITA                                                                nr. 48/ 28.11.2018



T A B L O U L
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE ,

ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA , PRECUM SI AMENZILE , PENTRU ANUL 2019

CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLADIRI
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata  in lei, se determina prin inmultirea suprafetei

construite desfasurate,exprimata in metri patrati,cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in
lei/m2, din tabelul urmator :

Art. 457alin (2)

Tipul Cladirii
Cu instalatii de: Apa,
Canalizare, Electrice si

Incalzire(conditii cumulative)

Fara instalatii de: Apa,
Canalizare, Electrice si

Incalzire(conditii
cumulative)

0 1 2
A. Cladire cu cadre din beton armat sau pereti 
exteriori din caramida arsa sau orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic

1.013 608

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, piatra 
naturala, caramida nearsa, vataluci sau orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic 
si/sau chimic

304 203

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau 
cu pereti din caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic

203 177

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din 
lemn,din,piatra naturala,din caramida 
nearsa,din valatuci sau orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

127 76

E.In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la 
subsol,demisol si/sau la mansarda,utilizate ca 
locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A – D

75 %din suma care
s-ar aplica cladirii

75 % din suma care
s-ar aplica cladirii

F.In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la 
demisol si/sau la mansarda,utilizate in alte 
scopuri decat cel de locuinta,in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit. A  -  D

50 % din suma care
s-ar aplica cladirii

50 % din suma care
s-ar aplica cladirii

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza cu coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului localitatii 
COSERENI(zona A, rang.IV -  1.10)

CAPITOLUL II –  Impozitul si taxa pe teren
Impozitul/taxa pe terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta
terenuri cu constructii se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma

corespunzatoare din  tabel:
 ART. 465 alin (2)

Zona in cadrul 
localitatii

IV 
Resedinta de comuna(satulCOSERENI) lei/ha



A 912

Impozitul /taxa pe teren intravilan inregistrat la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu
constructii, se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare,cu suma

corespunzatoare prevazuta in tabel*
ART.465 alin(4)

Nr. 
Crt.

                             Zona 
Categoria de folosinta

A

1 Teren arabil 28
2 Pasune 21
3 Faneata 21
4 Vie 47
5 Livada 54
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28
7 Teren cu ape 15
8     Drumuri si cai ferate 0
9       Neproductiv 0

*Rezultatul obtinut se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator  (1,10) conform art.465 alin(5).

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5) în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează 
conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
    b)au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.a

Impozitul/taxa pe terenul extravilan  se stabileste prin inmultirea  suprafetei terenului, exprimata
in hectare, cu suma corespunzatoare din tabel*

ART. 465 alin(7)
Nr. 
Crt. Categoria  de folosinta Impozit(lei)

1 Teren cu constructii 28
2 Teren arabil 49
3 Pasune 26
4 Faneata 26
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1. 54
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1 54
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu 

exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1
14

7.1 Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de 
protectie

0

8     Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 5
8.1 Teren cu amenajari piscicole 31
9       Drumuri si cai ferate 0
10 Teren neproductiv 0
*Rezultatul obtinut se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin(6)din Legea nr.277/2015 

(zona A-1,10 (viile)  zona B-1,05   zona C-1,00   zona D 0,95)

CAPITOLUL III  
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  

Art. 470 alin. (2)



Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

I.Vehicule inmatriculate
Valoarea taxei lei/200cm3

sau fractiune
1 Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de

pana la 1.600cm3, incusiv
8

2 Motociclete,tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 
cm3

9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000cm3 18
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv 73
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv 146
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 294
7 Autobuze,autocare,microbuze 24
8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de 

pana la 12 tone inclusiv
30

9 Tractoare inmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate                     

1 Vehicule cu capacitate cilindrică:                          lei/200cm
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc  2
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc  4
4 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată(remorci peste 1,5t)             51lei/an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470alin. (5)

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata

Impozitul (în lei)
Ax(e) motor(e) cu sistem de
suspensie pneumatica sau un

echivalent recunoscut

Alte sistem de suspensie
pentru axele motoare

Vehicule cu două axe

1
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar mai 
mica de 13 tone

0 144

2
Masa nu mai puţin de 13 tone, dar mai 
mica de 14 tone

144 398

3
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar mai 
mica de 15 tone

398 562

4
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar mai 
mica de 18 tone 562 1274

5 Masa de cel putin 18 tone 562 1274
Vehicule cu 3 axe

1
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar mai 
mica de 17 tone

144 251

2
Masa nu mai puţin de 17 tone, dar mai 
mica de 19 tone

251 516

3
Masa nu mai puţin de 19 tone, dar mai 
mica de 21 tone

516 670

4
Masa nu mai puţin de 21 tone, dar mai 
mica de 23 tone

670 1033

5
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

1033 1604

6
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone

1033 1604

7 Masa de cel putin 26 tone 1033 1604
Vehicule cu 4 axe

1
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

670 679



2
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar mai 
mica de 27 tone

679 1060

3
Masa nu mai puţin de 27 tone, dar mai 
mica de 29 tone

1060 1683

4
Masa nu mai puţin de 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone

1683 2497

5
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar mai 
mica de 32 tone

1683 2497

6 Masa de cel putin 32 tone 1683 2497

Combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

  Art. 470 alin. (6)

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata

Impozitul (în lei)

Ax(e) motor(e) cu sistem de
suspensie pneumatica sau un

echivalent recunoscut

Alte sistem de suspensie
pentru axele motoare

Vehicule cu 2+1 axe

1
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar mai 
mica de 14 tone

0 0

2
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar mai 
mica de 16 tone

0 0

3
Masa nu mai puţin de 16 tone, dar mai 
mica de 18 tone

0 65

4
Masa nu mai puţin de 18 tone, dar mai 
mica de 20 tone

65 149

5
Masa nu mai puţin de  20 tone, dar mai 
mica de 22 tone

149 349

6
Masa nu mai puţin de 22 tone, dar mai 
mica de 23 tone

349 451

7
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

451 814

8
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar mai 
mica de 28 tone

814 1427

9 Masa de cel putin 28 tone 814 1427
Vehicule cu 2+2 axe

1
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

140 325

2
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone

325 535

3
Masa nu mai puţin de 26 tone, dar mai 
mica de 28 tone

535 785

4
Masa nu mai puţin de 28 tone, dar mai 
mica de 29 tone

785
949

5
Masa nu mai puţin de 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone

949 1558

6
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar mai 
mica de 33 tone

1558 2162

7
Masa nu mai puţin de 33 tone, dar mai 
mica de 36 tone

2162 3282

8
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

2162 3282

9 Masa de cel putin 38 tone 2162 3282



Vehicule cu 2+3 axe

1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

1721 2395

2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

2395 3254

3 Masa de cel putin 38 tone 2395 3254
Vehicule cu 3+2 axe

1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

1520 2111

2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

2111 2920

3
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone

2920 4319

4 Masa de cel putin 44 tone 2920 4319
Vehicule cu 3+3 axe

1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

864 1046

2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

1046 1563

3
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone

1563 2487

4 Masa de cel putin 44 tone 1563 2487

Remorci,semiremorci sau rulote
 Art. 470 alin. (7)

Nr.
crt.

Masa totala maxima autorizata
Nivelurile indexate pentru

anul 2019 taxa(lei)
1 Pana la 1 tona inclusiv 9
2 Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone 34
3 Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 53
4 Peste 5 tone 65

                    

CAPITOLUL IV 
Taxa pentru eliberarea Certificatelor, Avizelor si a Autorizatiilor

ART.473
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
 Art. 474 alin. (1)
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pana la 150 m2 inclusiv 3lei
b) intre 151 si 250 m2 insclusiv 3 lei
c) intre 251 si 500 m2 insclusiv 4 lei
d) intre 501 si 750 m2 insclusiv 5 lei
e) intre 751 si 1000 m2 insclusiv 7 lei

f) peste 1000mp
7+0,005lei/m2 ce
depaseste 1000m2

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism si amenajarea teritoriului de catre 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean 
ART.474 alin(4)

15 lei

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari Art. 474 alin. (10)
10 lei/m2 de suprafata

afectata
Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere 
situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a 
panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor  
Art. 474 alin. (14)

6 lei pentru fiecare m2 de
suprafata ocupata de

constructie

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de canalizare,gaze, telefonie si televiziune prin cablu Art. 474 alin. 
(15)

13
lei/ racord



Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 
Art. 474 alin. (16)

9 lei

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati 
economice  
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare Art. 475 alin. (1) 20lei
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator     25 lei
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare  Art. 475 alin. (2) 25 lei
Taxa pentru persoanele a caror activitate economica este inregistrata in grupele CAEN
potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala Art.475 alin (3)
561-Restaurante
563-baruri si alte activitati de servire a bauturilor
932-alte activitati recreative si distractive

Pana la
500mp,
inclusiv

Peste
500mp

507lei/an 1013lei/an

CAPITOLUL V
   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Art. 478 alin. (2)
Nivelurile indexate pentru anul 2019

lei/mp sau fractiune de mp
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o 
activitate economica

30 lei

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama
si publicitate

21 lei

CAPITOLUL VI-TAXE SPECIALE
Art.484

1 Taxa pentru utilizarea sistemului de distributie a apei potabile:
a)pentru persoane fizice, cu sistem contorizat

1,7 lei/mc

b)pentru persoane fizice, fara sistem contorizat 3,4 lei/persoana/luna

c) pentru persoane fizice, fara sistem contorizat care detin bovine, , porcine si 
cabaline adulte

1,4 lei/cap/luna

d) pentru persoane fizice, fara sistem contorizat care detin ovine si caprine 0,5 lei/cap/luna
e) pentru persoane juridice,agenti economice cu sistem contorizat 2,5 lei/mc
f) pentru persoane juridice,agenti economice  fara sistem contorizat  51 lei/lunar

2 Taxa pentru racordarea la reteaua publica de apa potabila 69 lei/racord
3 Taxa de salubrizare datorata de persoane fizice care nu au incheiat contract cu 

operatorul local de salubrizare
9 lei/persoana/luna

4 Taxa de salubrizare datorata de persoane juridice care nu au incheiat contract cu 
operatorul local de salubrizare

100lei/lunar

CAPITOLUL VII  
Alte taxe locale   Art.486

1. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice
3lei/mp/zi, 

2. Taxa pentru vanzarea din autovehicule in piata agroalimentara 2 lei/mp/zi 

3. Taxa pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor si altor spatii din piete si oboare 2 lei/mp/zi 



pentru produse agroalimentare
4. Taxa pentru ocuparea locurilor publice din piete si oboare necesare vanzarilor de 

produse nealimentare de catre comerciantii autorizati, persoane fizice sau juridice
2lei/mp/zi 

5. Taxa pentru ocuparea temporara a salilor Caminului cultural pentru organizarea de 
reuniuni, nunti, botezuri

6 lei/mp/zi

6. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 507lei
7. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale  

art.486  alin.5.
32 lei

8 Taxa pentru utilizarea terenului de sport sintetic
1.Elevii Scolii Gimnaziale Cosereni (luni-vineri intre orele 8.00-17.00)
2.Echipa de fotbal a comunei Cosereni(cf. programului de antrenament)
3.Alte categorii de persoane(luni-vineri dupa orele 17.00, sambata si duminica , pe 
timp de zi)
4. Alte categorii de persoane(luni-vineri dupa orele 17.00, sambata si duminica , pe 
timp de noapte)

Nu se percepe taxa
Nu se percepe taxa

20lei/ora

30lei/ora

CONSILIUL LOCAL COSERENI
      JUDETUL IALOMITA                                                                         Anexa nr.2 la H.C.L.
                                                                                                                   nr. 48/ 28.11.2018

Lista actelor  normative
prin care  sunt   instituite  impozitele si taxele locale, inclusiv hotararile Consiliului local Cosereni,prin care s-au

instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
4. Hotararea Consiliului   local Cosereni nr.30/26.11.2013;
8.   Hotararea Consiliului   local Cosereni nr.30/28.11.2014;
9.   Hotararea Consiliului   local Cosereni nr.32/05.11.2015;
10 .Hotararea Consiliului local Cosereni nr.26/26.10.2016;
11. Hotǎrârea Consiliului Local Coşereni nr.  8/28.02.2017;
12. Hotǎrârea Consiliului Local Coşereni nr.  28/ 31.05.2017
13. Hotǎrârea Consiliului Local Coşereni nr.  53/28.12.2017

JUDETUL IALOMITA
COMUNA COSERENI
PRIMAR
Nr. ___/ __________2020

REFERAT   DE  APROBARE 
la proiectul de hotarare   pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020



Primarul comunei Coşereni, 

Având în vedere  necesitatea stabilirii  impozitelor  si taxelor  locale  ce vor  fi încasate  la nivelul comunei Cosereni în

cursul anului 2020, pe care  se bazează  fundamentarea   bugetului  de venituri  si cheltuieli  al comunei pentru anul viitor,

Tinând  cont  de contextul politic si social –economic actual, 

- obiectivele de investiţii propuse sau  aflate în derulare  si implicațiile bugetare ale acestora, 

- posibilitatile   financiare ale populatiei,

- referatul întocmit de personalul  de specialitate din cadrul compartimentului impozite  si taxe, 

In conformitate  cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind  Codul fiscal, prevederile  Legii nr. 273/ 2006  privind 

finantele publice locale  si cu prevederile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ

 

Propun  Consiliului local Coşereni  analizarea  proiectului de hotărâre  si aprobarea  nivelurilor  impozitelor  si taxelor

locale  pentru anul  2020 in cuantumurile  prevăzute în anexa la proiectul  de hotărâre. 

           

                                
Primar,

Lucian  Tudorache
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