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                                                                                             NR. 4081/16.03.2020 

                
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 

acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Lumina, 
 in anul 2021 

 
 
 

Consiliul Local al Comunei Lumina întrunit în sedinta de indata din data de .................., 
      Avand in vedere: 
 Raport aprobare nr. 4064/16.03.2020 al Primarului Comunei Lumina- initiatorul 

proiectului; 
 Referatul Biroului Taxe și Impozite nr. 4065/16.03.2020; 
  Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare înregistrat la nr……. 

…………….întocmit de secretarul comunei Lumina; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Lumina; 
  Vazand ca s-au respectat principiile transparentei în procesul de elaborare a proiectelor 

actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 
administratia publica; 

  Luand în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr 199/1997; 

 Avand în vedere prevederile:  
-  art.129 alin.(4) lit.c din OUG 57/2019 privind codul administrativ ; 
 -art. 20, alin.1, lit.(b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
şi completarile ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi 
taxele locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.495 lit f); Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol ;  
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre; 
Tinand seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare,  
Tinand seama de necesitatile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 
2021 în scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 
conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte; 
   In temeiul art.129 alin.(4) lit.c din OUG 57/2019 privind codul administrativ, 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUMINA adoptă prezenta hotărâre 
 
 

Art.1. Se aproba valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 
acestora, precum și amenzile aplicabile în comuna Lumina, începand cu anul 2021 si 
indexarea cu rata inflatiei de 3.8% a sumelor aferente impozitelor si taxelor locale 
stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul 2021, astfel cum sunt prezentate 
în Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Impozitul anual pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget 
local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 de lei inclusiv, fiecare, 
se plateşte integral pana la primul termen de plata. 

Art.3.(1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt 
creante fiscale anuale, care se platesc în doua rate egale, pana la 31 martie şi 30 septembrie 
inclusiv. 
         (2)Taxa pe cladiri și taxa pe teren se platește lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, 
în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinta. 
         (3) Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(1) si (2), contribuabilii datoreaza 
majorari de întarziere stabilite potrivit reglementarilor legale în vigoare. 
 
Art.4. În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipatie pana la data de 
31.03.2021 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 
transport, se acorda o bonificatie în cuantum de 10%, cu excepția art.2. 
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipatie pana la data de 
31.03.2021 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 
transport, se acorda o bonificatie în cuantum de 5%, cu excepția art.2. 
 
Art.5. Cotele aditionale  fata de nivelurile maxime stabilite in anexa nr.1, prevazute la art.489 
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, raman neschimbate, la nivelul anului 2020,sunt 
dupa cum urmeaza: 

a) in cazul impozitului pe cladiri datorat de persoane fizice si juridice cota aditionala fata 
de nivelurile maxime este de 40% pentru anul 2021; 

b) in cazul impozitului pe teren datorat de persoane fizice si juridice cota aditionala fata 
de nivelurile maxime este de 40%, pentru anul 2021; 

c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport datorat de persoane fizice si juridice 
cota aditionala fata de nivelurile maxime este de 15%, pentru anul 2021 cu exceptia 
art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). 
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Art.6. Se aproba regulamentul privind procedurile de acordare de facilitati fiscale de scutire 
sau reducere la plata impozitului pe cladiri şi a impozitului pe teren, pentru persoanele fizice 
cu venituri mici, astfel cum este redat în Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta 
horarare. 

Art.7. Se aproba lista facilitatilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Lumina, 
pentru impozitele şi taxele datorate de aceştia în anul 2021, astfel cum este redata în Anexa 
nr.3, care face parte integranta din prezenta horarare. 

Art.8. . Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2020, mai mici de 40 
lei, se anuleaza, conform art. 266 alin.(5), (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Art.9. Suprasolvirile aflate in sold la data de 31.12.2020, mai vechi de cinci ani, se vor anula 
pentru rolurile fara bunuri sau alte taxe inregistrate in evidentele fiscale. 
 
Art.10.Prezenta hotarare intra în vigoare începand cu data de 01.01.2021. 
 
Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza primarul comunei 
Lumina, Biroului Taxe si Impozite, Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului precum si celelalte compartimente de specialitate din cadrul 
Primariei Comunei Lumina. 

 
  Art.12. Prin grija secretarului Comunei Lumina, prezenta hotarare va comunicata in 
termenul prevazut de lege Prefectului judetului Constanta si se va aduce la cunostinta prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-lumina.ro.    
 
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  ..........................  voturi “pentru”, 
.................................. voturi ’’ impotriva’’  .................................  voturi “abtinere” din totalul 
de .............................. consilieri prezenti la sedinta. Numarul consilierilor in functie 
17(saptesprezece). Total membrii consiliului 17(saptesprezece). 
 

PRIMAR,                                                                                                      Avizează: 

                                                                                                       SECRETARUL G E N E R A L  

 ………………….…………………                                         C o m u n a  L u m i n a  

                                                                                              ……………………….………… 

     Ioan ROMAN 

                                                                                                Viorel Florin BRĂTIANU 

 
 
       


