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Nr.  103  din 19.10.2020 
 
     

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44 

din  29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 
 
 

           Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară,  
Având în vedere : 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44  din 29.04.2020 

privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr.  din    .11.2020 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 8 din 31.01.2019 
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 152 din 
20.12.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, precum și 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 

-referatul de aprobare nr. 181 din  19.10.2020, al Primarului Oraşului Amara;  
   -raportul de specialitate nr.182 din 19.10.2020 al Compartimentului Impozite și 
taxe; 

-raportul de avizare nr.   din   .2020, al Comisiei pentru activități economico-
financiare și buget, 

Examinând :  
 -prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile titlului IX din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 129  alin. (2) lit. b) și  alin (4) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1 Se aprobă modificarea cuantumului impozitelor și taxelor locale stabilite 
pentru anul 2021, prin Hotărârea Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44  din 
29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, după cum 
urmează : 

-nivelul sumelor fixe prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale 
pentru anul 2021, din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44  
din 29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, se 
modifică și este cel din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

-nivelul cotei prevăzute de art. 457 alin.(1) din  Legea nr. 227 din 2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la impozitul pe clădirile 
rezidențiale aparținând persoanelor fizice se modifică și este de 0,08% din valoarea 
impozabilă a clădirii; 

-nivelul cotei prevăzute de art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227 din 2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la impozitul pe clădirile 
nerezidențiale aparținând persoanelor juridice se modifică și este de 0.65% din valoarea 
impozabilă a clădirii. 

 
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu data de 01.01.2021. 

 
Art.3 Prin grija secretarului Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, 

spre aducere la îndeplinire, Primarului Orașului Amara și Biroului impozite și taxe, 
executare silită din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara, urmând 
a fi publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara.  

 
 
 

 
INIȚIATOR, 

PRIMAR, 
Ion MĂIȚĂ 
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Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 103 din 19.10.2020 
 

Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan, terenuri cu construcţii 
 

Zona în cadrul 
localităţii 

lei/ha 
Nivelul stabilit în 2021 

A 5763 
B 3916 
C 1860 
D 1083 

 
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori ale orașului Amara, 

concesionate, inchiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren 
care reprezintă sarcină fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosință, după caz,în condiții similare impozitului pe teren. 
 

Impozitul/taxa pe terenul extravilan 
 

Nr.crt. Categoria de folosinţă Nivelurile pentru 2021 
1 Teren cu construcţii 24 
2 Arabil 46 
3 Pășune 22 
4 Vii pe rod 53 
5 Teren neproductiv X 

 
Se aplică coeficient de corecție pozitivă, conform art. 457 alin (6) din Codul Fiscal ; 

oraşul Amara este localitate de rangul III. 
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori ale orașului Amara, 

concesionate, inchiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren 
care reprezintă sarcină fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.    

 
INȚIATOR, 

                                                                PRIMAR, 
Ion MĂIȚĂ                                                                                               
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Nr. 181  din 19.10.2020 
 
     

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 

Orășenesc Amara nr. 44 din 29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2021 

 
 

           Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară, este solicitat să 
analizeze și să aprobe modificarea Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44 din  
29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 
 Această modificare este impusă de impactul sentinței civile nr. 773F din 
06.06.2019, a Tribunalului Ialomița, rămasă definitivă prin Decizia nr. 709 din 
17.06.2020, a Curții de Apel București, prin care a fost admisă acțiunea Prefectului 
Județului Ialomița și am fost obligați să stabilim impozitele și taxele locale pentru anul 
2019 la nivelul maxim prevăzut de lege. 

Totodată, prin această modificare a Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara 
nr. 44 din  29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, 
pentru a diminua impactul punerii în aplicare a sentinței mai sus amintite, am propus 
modificarea cuantumului anumitor categorii de impozite, păstrând indexarea acestora în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele 
publice locale, stabilirea de către consiliul local a nivelurilor impozitelor și taxelor locale 
se face în condițiile legii.   

Ca atare, am întocmit proiectul de hotărâre prin care propun modificarea  Hotărârii 
Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44 din 29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2021, pentru a pune această hotărâre în acord cu dispozițiile 
sentinței civile nr. 773F din 06.06.2019, a Tribunalului Ialomița, rămasă definitivă prin 
Decizia nr. 709 din 17.06.2020, a Curții de Apel București.  

Față de motivele de oportunitate și de legalitate prezentate, vă invit să aprobați 
proiectul de hotărâre în forma și conținutul prezentate. 

 
PRIMAR, 

Ion MĂIȚĂ 
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Nr.  182  din 19.10.2020 
 
 

 
RAPORT 

 

 

 

privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44 
din 29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 

 
 

           Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44 din  
29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, prin sentința 
civilă nr. 773F din 06.06.2019, a Tribunalului Ialomița, rămasă definitivă prin Decizia nr. 
709 din 17.06.2020, a Curții de Apel București, a fost admisă acțiunea Prefectului 
Județului Ialomița și am fost obligați să stabilim impozitele și taxele locale pentru anul 
2019 la nivelul maxim prevăzut de lege. 

Pentru respectarea întocmai a hotărârii judecătorești se impune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 44 din  29.04.2020 privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 

 Pentru a diminua impactul punerii în aplicare a sentinței mai sus amintite, propun 
modificarea cuantumului anumitor categorii de impozite, respectiv impozitul pe terenurile 
situate in intravilan, terenuri cu construcții, impozitul pe terenul extravilan, impozitul pe 
clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice și impozitul pe clădirile nerezidențiale 
aparținând persoanelor juridice, păstrând indexarea acestora în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele 
publice locale, stabilirea de către consiliul local a nivelurilor impozitelor și taxelor locale 
se face în condițiile legii.   

Față de aceste motive, vă rog să dispuneți. 
 
 

 
Șef birou impozite și taxe, 

Beșliu Dana Florentina 
  

 


