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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU SUPUNE 
ATENŢIEI PUBLICE,

               În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind

transparenţa decizională în administraţia publică, extras:

              ”(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative

autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această

acţiune  în  site-ul  propriu,  să-l  afişeze  la  sediul  propriu,  într-un  spaţiu  accesibil

publicului şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea

administraţiei  publice va transmite  proiectele  de acte  normative tuturor persoanelor

care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

              (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la

cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea

spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o

notă de fundamentare,  o expunere de motive sau,  după cau, un referat  de aprobare

privind  necesitatea  adoptării  actului  nromativ  propus,  textul  complet  al  proiectului

actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi

pot  trimite  în  scris  propuneri,  sugestii,  opinii  cu  valoare  de  recomandare  privind

proiectul de act normativ”.

              Primarul comunei Tăuteu aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat Proiectul de

hotărâre  privind  aprobarea  taxelor  i  impozitelor  locale  ale  comunei  Tăuteu,ș

jude ul Bihor, pe anul 2021țul Bihor, pe anul 2021 .

              Invităm persoanele fizice şi juridice interesate să depună în scris propuneri,

sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al cărui conţinut este

http://www.comunatauteu.ro/
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publicat pe site-ul institu iei ției www.comunatauteu.ro , la sec iunea CONSILIUL LOCALției 

– PROIECTE DE HOTĂRÂRE.

              Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite la adresa de e-mail

primariatauteu@yahoo.com  sau se pot depune, în scris, la secretarul general al comunei

Tăuteu, până la data de 30.11.2020, ora 15,00, urmând ca proiectul de hotărâre să fie

supus spre aprobare în edin a ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 

              Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum

şi propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea:  ”Recomandare

la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comuneiși impozitelor locale ale comunei

Tăuteu, pe anul 2021”.

Data afişării: 29.10.2020

                  PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL

      Vincze Nandor-Ştefan                                             Silaghi Adela Maria 
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PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

                Încheiat azi, 29.10.2020, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul Bihor,
cu ocazia afişării  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor iș
impozitelor locale ale comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2021țul Bihor, pe anul 2021 .

               Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei Tăuteu,
intrarea principală  în clădirea primăriei,  la  avizierul  instituţiei  i  pe site-ul  institu ieiședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 
www.comunatauteu.ro .

               Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare.

SECRETAR GENERAL
Silaghi Adela Maria
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comunei Tăuteu, pe anul 2021ș

Analizând Referatul de aprobare nr. 3784/29.10.2020 a primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă  necesitatea  aprobării  valorilor  impozabile,  impozitele  i  taxele  locale  ale  comunei  Tăuteu,ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
jude ul Bihor,  pe anul 2020,ției 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
          Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art.  56,  art.  120  alin.  1,  art.  121  alin.  1  i  2  i  art.  139  alin.  2  din  Constitu ia  României,ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 
republicată;

- art. 4 i art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin.  2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 20 i 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- art.  20 i  art.  30 din Legea nr.  273/2006 privind finan ele  publice locale,  cu modificările  iședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. a i alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, art. 30 i art. 761 alin. 2 iședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completărileției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
ulterioare;

- art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h, precum i pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codulședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
fiscal, cu completările ulterioare;

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările  i completările ulterioare;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- Legii  nr.  117/1999  privind  taxele  extrajudiciare  de  timbru,  cu  modificările  i  completărileședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

ulterioare;
- Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  80/2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cuției ției 

modificările i completările ulterioare;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- Ordonan ei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări i completăriției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

prin Legea nr. 98/2009, cu modificările i completările ulterioare;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- art.  19  i  art.  20  din  Ordonan a  Guvernului  nr.  71/2002 privind  organizarea  i  func ionareaședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 

serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local, aprobată cuședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
modificări i completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

- art. 18 alin. 5 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protec iaședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 
persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;

- art.  25 lit.  d  din  Legea  nr.  481/2004 privind  protec ia  civilă,  republicată,  cu modificările  iției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 4 lit. l, art. 8 alin. 3 lit. j, art. 43 alin. 7 i art. 44 alin. 2 lit. d din Legea serviciilorședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
comunitare de utilită i publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

- art. 5 alin. 2 lit. k, art. 26 alin. 1 lit. b i lit. c, alin. 3, alin. 5 i alin. 8 din Legea serviciului deședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
salubrizare a localită ilor nr. 101/2006, republicată;ției 

- art. 10 lit. g i art. 34 alin. 2 i 3 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- art. 14 lit. f din Legea serviciului de alimentare cu apă i de canalizare nr. 241/2006, republicată;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- art. 5 din Legea cadastrului i publicită ii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările iședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

completările ulterioare;
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- Ordonan a Guvernului  nr.  99/2000 privind comercializarea  produselor  i  serviciilor  de pia ă,ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 
republicată, cu modificările i completările ulterioare;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

- art. 2 i 3 din Ordonan a Guvernului nr. 13/2001 privind înfiin area, organizarea i func ionareaședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 
serviciilor comunitare pentru cadastru i agricultură, aprobată cu modificări i completări prinședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
Legea nr. 39/2002;

- art. 14 din Ordonan a Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localită ilor urbane i rurale,ției ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
aprobată cu modificări i completări prin Legea nr. 515/2002;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin
Ordinul comun al ministrului agriculturii i dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale iședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
administra iei  publice,  ministrului  finan elor  publice  i  pre edintelui  Institutul  Na ional  deției ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

            inând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului deȚinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului na ional - Sec iunea a IV-a Re eaua de localită i, cu modificările i completărileției ției ției ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
ulterioare,  coroborate  cu  cele  ale  Legii  nr.  2/1968  privind  organizarea  administrativă  a  teritoriului
României, cu modificările i completările ulterioare, referitoare la componen a unită ilor administrativ-ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției ției 
teritoriale, ierarhizarea la nivelul Comunei Tăuteu este rangul IV – centrul de comună i rangul V –ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
satele apar inătoare.ției 
            Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul
să instituie i să perceapă impozite i taxe locale,  pe fondul constituirii  de resurse financiare pentruședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
finan area activită ilor stabilite în competen a acestor autorită i, ției ției ției ției 
           Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 27 noiembrie 2020 privind
aprobarea taxelor i impozitelor locale pe  anul 2021,ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
          Respectând  prevederile  art.  7 din Legea nr.  52/2003,  privind transparenţa  decizională  în
administraţia publică locală;             
           În temeiul prevederilor  art. 129 alin. 1 i alin. 4 lit. c, ale art. 133 alin. 1, coroborate cuședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulției ției 
administrativ,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art. 1 Se stabilesc impozitele i taxele locale pe anul 2021, conform anexelor 1 – 10, care facședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 1  Impozitele pe cladiri i taxa pe clădiriședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- Anexa nr. 2 Impozitul pe teren
- Anexa nr. 3 Impozitul mijloacelor de transport
- Anexa nr. 4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autoriza iilorședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 
- Anexa nr. 5 Taxa pentru serviciile de reclamă i publicitateședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- Anexa nr. 6 Impozitul pe spectacole
- Anexa nr. 7 Alte taxe locale
- Anexa nr. 8 Alte taxe
- Anexa nr. 9 Taxe speciale
- Anexa nr. 10 Majorarea impozitelor i taxelor locale de consiliile localeședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

          Art. 2 Se aprobă indexarea cu 3,83% a taxelor i imozitelor locale pe anul 2021, în conformitateședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată.



            Art. 3 Bonifica ia prevăzută la art. 462 alin. 2, art. 467 alin. 2 i art. 472 alin. 2 din Legea nr.ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
227/ 2015 privind Codul Fiscal, pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, se stabile te după cum urmează:ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   

a. în cazul impozitului / taxei pe clădiri: la 10 %
b. în cazul impozitului / taxei pe teren: la 10 % 
c. în cazul impozitului / taxei pe mijlocul pe mijlocul de transport: la 10%

           Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire  prezentei hotărâri se înredin ează Compartimentul Financiarției 
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu.

            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro 

           Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”,  ___ voturi ”împotrivă”, ___”ab ineri”, fiindțineri”, fiind
prezen i ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.țineri”, fiind

                                                                                             Avizează pentru legalitate
                                                                                        În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

                        INI IATOR               ȚUL BIHOR                       O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
                         PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL
             Vincze Nandor- tefan                                                     Silaghi Adela MariaȘtefan                                                     Silaghi Adela Maria
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REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comunei Tăuteu,ș

jude ul Bihor, pe anul 2021țul Bihor, pe anul 2021

             Având în vedere prevederile:
-  art.  20  i  art.  30  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  iședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
completările ulterioare;
- Titlului IX – Impozite i taxe locale, art. 491, alin. 1 i 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
potrivit cărora:
        ”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 data
de  30  aprilie,  de  către  consiliile  locale,  inând  cont  de  rata  infla iei  pentru  anul  fiscal  anterior,țineri”, fiind țineri”, fiind
comunicată  pe  site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finan elor  Publice  i  Ministerului  Dezvoltăriițineri”, fiind și Ministerului Dezvoltării
Regionale i Administra iei Publice.și Ministerului Dezvoltării țineri”, fiind
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local i se aplică în anulși Ministerului Dezvoltării
fiscal  următor.  La  nivelul  municipiului  Bucure ti,  această  atribu ie  revine  Consiliului  General  alși Ministerului Dezvoltării țineri”, fiind
Municipiului Bucure ti.”și Ministerului Dezvoltării
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- O.U.G. nr. 46/2016 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
- Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru
modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr.
36 din 12 ianuarie 2017.
            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 19 decembrie 2018
privind aprobarea taxelor i impozitelor locale pe  anul 2019, ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   
            inând cont de  prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizatăȚinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de , se
propune   indexarea cu 4,6% a taxelor i imozitelor locale ale comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anulședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției   
2020,
           În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 10 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ției ției 
57/2019 privind Codul administrativ,  Compartimentul Financiar Contabil va proceda la întocmirea
Raportului de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale aleș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2021.țul Bihor, pe anul 2021

             În contextul  celor prezentate  mai sus, constat  că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile art.  136 alin. 1 i alin. 2 di Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privindși impozitelor locale ale comunei ța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind ța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ şi supun spre adoptare Consiliului Local al comunei Tăuteu proiectul de hotărâre
cu privire la  aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anulș țul Bihor, pe anul 2021
2021. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan
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AM PRIMIT UN EXEMPLAR

____________________
                                                                                                                   (Semnătura)                                        

                                        CĂTRE 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

                   În baza prevederilor art. 136 alin. 3 li. a, alin. 4, alin. 5 i alin. 10 din Ordonan a deședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2020.   ției 

urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  vă  înaintăm  ției Proiectul  de

hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ș țul Bihor, pe anul 2021

pe anul 2021, înso it de Referatul de aprobare al primarului nr. 3784/29.10.2020, cu solicitareației 

de a întocmi  RAPORTUL DE SPECIALITATE aferent proiectului de hotărâre.

                   Men ionăm că proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în edin a ordinară ațineri”, fiind și Ministerului Dezvoltării țineri”, fiind

Consiliului Local al comunei Tăuteu, cu respectarea procedurii de trasparen ă prevăzută de țineri”, fiind art.

7 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia public.

                  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL

      Vincze Nandor- tefan                                                                       Silaghi Adela MariaȘtefan                                                     Silaghi Adela Maria
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