
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.06.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1636/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 1642/17.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Beba 
Veche pentru anul 2021

HOTĂRÂRE

          În conformitate cu:
- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  Legea 
nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale;
- rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de MDRAP;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală;
- prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare,

          Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a 
fost realizată conform procesului-verbal de afisare nr. 1294/19.05.2020  și procesului-
verbal de dezafişare nr. 1646/18.05.2020,

Articolul 1 - Se aproba impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al 
bugetului local pentru anul fiscal 2021 indexate cu rata inflatiei de 3,8% comunicata pe 
site-urile M.D.R.A.P. si M.F.P.. Indexarea priveste impozitele, taxele si alte sume care 
constau intr-o suma sau au la baza stabilirii lor o anumita suma, astfel:
Anexa nr. 1
1. Impozitul si taxa pe cladiri - persoane fizice



Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice.
Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu 
constructii - persoane fizice/ juridice
2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat 
cea de terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice. 
3. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane 
fizice. 
4. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice. 
5. Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice. 
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane 
juridice/persoane fizice. 
7. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde 
acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - 
persoane juridice/persoane fizice. 
8. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice. 
9. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice. 
10. Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe 
teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor si autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform 
art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
11. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi 
ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12. 	Criterii de încadrare a clădirilor situate in intravilan in categoria clădirilor neingrijite 
conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca
13. Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in 
categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 
Anexa nr. 2 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare 
fiscala 
Anexa nr. 3 Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe 
folosinta teren pentru terase, chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, 
organizari de santier, teren agricol, concesionari etc. 
Anexa nr. 4 Taxe locale - Compartiment Registru Agricol. 
Anexa nr. 5 Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se 
instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale 
create in interesul persoanelor fizice si juridice. 
Anexa nr. 6 Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri/terenuri, datorat bugetului local, conform art. 456 alin. (2) si art. 464 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Anexa nr. 7 Taxe speciale de salubrizare 
Anexa nr. 8 Taxe speciale.
(2) Anexele de la nr. 1 la nr. 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2 -  (1) Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, a 
taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie de 
10%. 
(2) Se prevede plata integrală a impozitului datorat, în cazul în care suma este de până 
la 50 lei, inclusiv, pentru o categorie de bunuri impozitate, până la primul termen de 
plată, respectiv  31 martie. 
(3) Plata impozitului anual se face în doua rate egale, până la datele de 31 martie si 30 
septembrie inclusiv, conform prevederilor codului fiscal



Articolul 3 -  (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru situaţiile prevăzute la 
art.456 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu excepția celor 
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi 
a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a 
carui scutire se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative.       
(2)  Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru situaţiile prevăzute la art.464 alin.(1) 
din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care persoana depune documentele justificative, cu excepția celor aflate în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a 
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a 
carui scutire se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative.          
(3) Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru situaţiile prevăzute la 
art.469 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu excepția celor 
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi 
a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a 
carui scutire se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative

Articolul 4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Articolul 5 - (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe 
teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume 
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020. 
(2) Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului 
local, in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila 
si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume 
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica 
actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.



Articolul 6 - (1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se  
majoreaza,astfel: 
cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;
cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;
cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care 
contine si criteriile de încadrare a clădirii in categoria clădirilor neîngrijite. 
Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole situate in 
intravilan, se majoreaza, astfel: 
-cu 250%, pentru punctajul final de 50,00; 
-cu 500%, pentru punctajul final de 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care 
contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite. 
(2) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. 1 si alin. 2, se stabilesc prin 
hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite 
prin Dispozitia Primarului Comunei Beba Veche. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila 
si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII 
si/sau XIII din Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a 
altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, dupa caz. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica 
actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.

Articolul 7 - Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume 
datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare 
luna sau fractiune de luna, respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat 
urmatoare scadentei termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile 
prevazute de lege. 
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si 
poate fi modificat prin acte normative.

Articolul 8 - Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - 
aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2020, pana la limita maxima de 20 lei, 
precum si cele prescrise  se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura 
fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). 
Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitor.

Articolul 9 -  (1) Organul fiscal renunţa la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie 
de impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei 
fizice şi nu exista succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala). 
(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere 
in situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local 
sunt pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala 
(art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Articolul 10 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.



Președinte de ședință
FARCA LIDIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 31/2020

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 
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Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  
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Beba Veche la data de 22.06.2020
Nr.31

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 8 consilieri prezenți.
Absenti:Ardelean Gheorghe (motivat); Toth Ede (motivat); Bruder Timea- Terezia 
(motivat);


