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R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  
C O M U N A  F A R C A Ş A   
C O N S I L I U L  L O C A L 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A  

 N R . 7 4   d i n  0 9 .  1 2 .  2 0 1 9   

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  

 precum şi a taxelor speciale 

pentru anul 2020 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 Art. 15 alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. 
(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 art. 344 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 pct. 11 din H.G. nr. 1/2016, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanței Guvernului nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

 art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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 art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

 Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de 
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

 Nomenclatorul stradal al comunei Farcaşa, judeţul Neamţ  aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 76 din 20. 10. 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

 Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/ 2008, a cărui termen 
de valabilitate a fost prelungit prin  Hotărârea Consiliului Local  nr. 67/2018; 

 Hotărârea Consiliului Local  n r .  2 8  d i n  0 8 .  0 4 .  2 0 1 9 ,  privind indexarea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2020, precum şi actualizarea limitelor amenzilor ; 

Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a 
teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei  Farcaşa 
este următoarea: 

a) Rangul IV – satul reşedinţă Farcaşa; 

b) Rangul V – satele componente: Popeşti, Frumosu, Buşmei şi Stejaru. 

Luând act de Referatul de aprobare cu nr. 6170 din 04. 12. 2019 la Proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020 - 
propus de Primarul comunei Farcașa, însoţit de Raportul de specialitate al compartimentului 
financiar - contabil, cu nr. 5743 din 12. 11. 2019,  şi Raportul cu nr.  6212 din 06. 12. 2019 emis de 
Comisia de specialitate  nr. 3; 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale, care are la bază 
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare 
pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 

Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 
anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

 
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (b) coroborat cu alin. (4) lit. (c), art. 139 

alin. (3) lit. (c) și ale  art. 196 alin. (1)  lit. a)  din O. U.G. nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

 
Consiliul Local al Comunei  Farcaşa  adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2020, se stabilesc 
potrivit prezentei hotărâri. 
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(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale şi taxele 
speciale, care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al 
Comunei Farcaşa, este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. (1) Pentru anul 2020, impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta 
categorie de folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii, se ajustează prin aplicarea cotei  
adiţionale de 30%, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice. 

 (2) Criteriile de stabilire a cotei adiţionale de la alin. (1) sunt următoarele: 
- păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori în scopul asigurării 
caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale; 
- asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru locuitorii 
comunei Farcaşa; 
- alte criterii de natură economică şi socială. 

Art. 3. Încadrarea şi delimitarea pe zone în intravilan şi extravilan a teritoriului administrativ 
al comunei Farcaşa, judeţul Neamţ, în scopul stabilirii taxelor şi impozitelor locale, este după cum 
urmează: 

- intravilan, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

- extravilan, zona A; 
 

Art. 4. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum 
urmează: 

 în cazul impozitului pe clădiri la  10 %; 

 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 

 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la  10 %. 

Art. 5. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea 
nr. 227/2015, privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după cum 
urmează: 

 în cazul impozitului pe clădiri la 10 %; 

 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 

 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la  10 %. 

Art. 6.  În anul fiscal 2020 nu se acordă facilităţi fiscale.  

Art. 7. Procedura privind modul de calcul și plată a taxelor instituite în temeiul art. 486 alin. 
(1) şi (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 
prevăzută în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 8. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, indiferent de 
suma, nu se anulează conform art. 266 alin. (5) şi (6)  din Legea 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscală.  

Art. 9. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane 
fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima zi  a primei 
luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel: 

 pentru persoane fizice – 1000 lei; 

 pentru persoane juridice – 5000 lei.  
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Art. 10. Hotărârea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 şi este aplicabilă în anul fiscal 
2020. 

Art. 11. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei 
Farcaşa, prin aparatul de specialitate.  

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei  
Farcaşa în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Farcaşa și Instituției Prefectului județului 
Neamţ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, 
precum și pe pagina de internet. 

 
                      Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează 

                Consilier local,                                  Secretar general al comunei, 

       Dumitru – Bogdan Țifui                           jr. Gabriela PETRESCU 

 

 

 

Total consilieri locali: 12;  prezenţi: 12; pentru: 12; abţineri/împotrivă: 0. 

                        

                
             

, 

                                                                                                                             

                                                                          
   


