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CONSILIUL LOCAL  

 

  

HOTĂRÂRE nr. 61 / 21.12.2020 

privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 și alte taxe locale 

asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, pentru comuna 

 Roata de Jos, județul Giurgiu 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:                        

-Referatul de aprobare al primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 

478/2228/21.12.2020;  

-Raportul de specialitate nr. 21122/27.11.2020, întocmit de Compartimentele se speciaiate  al Primăriei 

Roata de Jos, județul Giurgiu;  

- Prevederile art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Prevederile Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 

modificarile și completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

- Prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

-Prevederile art. 7, alin. (13)  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată modificată și completată; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,Județul 

Giurgiu numerele: 493/2243/21.12.2020, 494/2244/21.12.2020 și 495/2245/21.12.2020;  

- Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 139 alin.(1), alin.(3), lit.c) și 

alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul prevederilor art. și art. 196 alin.(1), lit.a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit c) din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local 

al Comunei Roat de Jos, Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de  hotărâre privind aprobarea nivelurilor 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 și alte taxe locale asimilate acestora precum și 

amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, pentru comuna 

 Roata de Jos, județul Giurgiu și adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE 
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Art. 1. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 și alte taxe locale 

asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), pentru 

comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

 

          Art. 2. Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 

cu modificarile ulterioare, aprobarea plafonului minim al creantelor fiscale pentru care organul fiscal 

local are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice si juridice, 

care înregistreaza obligatii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligatii, dupa cum urmeaza:  

▪    1.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice; 

▪       500 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice; 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021, iar în cazul în care Guvernul 

adoptă hotărâre de modificare a taxelor și impozitelor locale, Consiliul Local va adopta o hotărâre de 

modificare a acestora în mod corespunzător, conform legislației în vigoare. 

 

              Art. 4. Bonificația prevăzută la art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2, art. 472, alin.2, din Legea nr. 

272/2015 privind Codul fiscal , se stabilește pentru contribuabilii persoane fizice  și juridice care achită 

cu anticipație până la 31.03.2021 după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădire la 10%; 

b) în cazul impozitului /taxei pe teren la 10%; 

c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%; 

 

            Art. 5. Reduceri sau scutiri de la plata impozitelor ;i taxelor locale acordate persoanelor fizice, 

acordate cu aprobarea Consiliului Local. 

 I.  În conformitate cu prevederile art. 456. alin. 2 și 464, alin. 2, se acordă scutire la plata 

impozitului /taxei pe clădiri , impozitului/taxei pe teren, datorate pentru următoarele clădiri și terenuri: 

a) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri 

lunare constau în exclusivitate din ajutorul social; 

b) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri constau în exclusivitate din ajutorul 

social. 

 

          Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei și  

Compartimentul contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul Primăriei comunei Roata de Jos, județul 

Giurgiu, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



         Art. 7. Hotărârea și anexa vor fi aduse la cunoștință prin afișare la sediul primăriei și pe pagina 

web a instituției. 

  

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           Contrasemnează, 

          VOICU ION                             P. Secretar General u.a.t.  Jr. Neață Verginia  

 


