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H O T Ă R Â R E 

           privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal  2021 

 

 

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința ordinară din data 

de 30.04.2020  

 

Avand in vedere: 

      -Raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 2847/26. 03. 2020. 

          -Adresa Institutiei Prefectului Judetului Dambovita cu nr. 3679/09.04.2020, inregistrata 

la Primaria comunei Bezdead sub nr. 3081/09.04.2020. 

        -Comunicatul  Institutului Național de Statistică cu nr. 1319/21.01.2020 conform căruia 

rata inflației este 3,8%. 

      -Prevederile  art. 491 si art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

   -Prevederile art. 5, alin.(1), lit. ,,a” și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. ,,b”, 

art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

   - Prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala. 

     -Prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități.  

  In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ,,b”  si alin. (4), lit.,,c”, art. 139, alin. (3), lit. 

,,c” si art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

H O T A R A S T E 

 

Art. 1. (1) Pentru anul fiscal 2021 valorile impozabile, impozitele si taxele locale 

stabilite in suma fixa, impozitele si taxele locale prevazute intre limite (minima si maxima) 

se indexeaza cu 3.8 % si se stabilesc conform Anexei 1, care face parte integranta din 

prezenta. 

            (2) In cazul impozitului si a taxei pe cladiri, cotele de impozitare se stabilesc 

astfel: 

                        a) cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare ,,Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea 

persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0, 08 

%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii”, se stabileste la 0, 1%;         

 



                    

                        b) cota prevăzută la art. 458 alin.(1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare ,,Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0, 2 %-1, 3%, asupra 

valorii care poate fi: 

                         -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat 

in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 

                       -valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 

                         -valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta”, se 

stabileste la 1%; 

                        c) cota prevazuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare ,,Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 

persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 

0, 08 %-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii”, se stabileste la 0, 1%; 

                        d) cota prevazuta la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare ,,Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 

persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 

0, 2 %-1, 3%, asupra valorii impozabile a cladirii”, se stabileste la 1.                           

                        (3) Cota prevazuta la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare, ,,In cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 

minim 50%”, se stabileste la 75%. 

                         (4) In cazul taxei pentru servicii de reclama si publicitate, cota prevazuta  la art. 

477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 

2%. 

                       (5) In cazul impozitului pe spectacole: 

                         a) cota prevazuta la art. 481 alin. (2), lit. ,,a” din Legea nr. 227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ,,Impozitul in cazul unui spectacol de teatru, balet, 

opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala” se 

stabileste la 2%; 

                        b) cota prevazuta la art. 481 alin. (2), lit. ,,b” din Legea nr. 227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ,,Impozitul in cazul oricarei alte manifestari artistice 

decat cele enumerate la lit. a” se stabileste la 3%. 

             Art. 2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a 

impozitului asupra mijloacelor de transport, pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate pe 

intregul an de catre contribuabili, se acorda o bonificatie de: 

  -in cazul impozitului pe cladiri-conform art. 462, alin. (2)- 10%; 

  -in cazul impozitului pe teren-conform art. 467, alin. (2)- 10%; 

  -in cazul taxei asupra mijloacelor de transport-conform art. 472, alin. (2)- 10%. 

 

 

 



Art. 3. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei 

de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul fiscal 2021 

se stabilesc următoarele zone: 

 

 

 

Art.4. Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru cladirile 

care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice.  

            Art. 5. Hotararea ce se va adopta se va comunica celor interesati conform legii si se va 

afisa pe site-ul primariei iar ducerea la indeplinire se va face prin compartimentul de taxe si 

impozite. 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 
 

Sate 

componente  

Zona intravilan Zona extravilan 

Bezdead  A A 

Costisata A A 

Brosteni  A A 

Magura  A A 

Tunari  B A 

Valea Morii C A 


