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JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL Bucu

HOTARARE
Privind Indexarea Valarllnr impozabile,!mpazitelor si laxelar Iecaie,ceio
laxe asimilate acestora,arnanzilar limbile in anul fiscal 1021 precu

aprobarea altor masuri pri nu impozitele si taxele Incale

Consiliul local al comunei Buculiudetul Ialomita,

Având în vedere:

Ialta!
" si

Referatul de aprobare nr. 72/- I 0,43 2020 al Primarului comune! Bucu,
Raportul cu nr. 7% / A». a:. 2020 lnlocmlt de calfe secrelalui general al
comunei Bucul
-Avlzui nr lé ( JI. !?. 2020 emis de cele Comisiile de speciali ale ale
Consilluiul local Bucu
In conformilale cu:
prevederile an. 9 pct. 3 Carla europeană a autonomiei locale, adoptată
Strasbourg Ia 15 noiembne 1985 şi ratllicală prin Legea nr 199/1997,
rprevedenle Tiliuluilx,al17453495 dln Legea nr. 227/2015 pnvind Cod
-prevedenle Normelor metodologice de apIIeare a Legii nr 227/2015 pnv
Codul nscaIaprobate prin H.Gvnr.1/06.0l 2016:
comunicatul Inslilulului Naţional de Slaustică inregislrata cu nr 151…
2020,conlorm căruia rata InIIaIIei pentru anul 2019 esle 3,8%,

In temeiul prevederilor an. 129.
art. 129. am (4). |It. c). armss, ali . (3),
ursi/2019. privind Codul administra v.

*

. (2). lit b) coroborate cu pre
a), an. 196, aIin, (1), In. a) din

HOTARAŞTE

1. (Use slabliesc Valoril lmpolabile. impozitele si laxele loc
taxe asimilate acestoraprecum si amenzile pentru anul Iisczl 2021,
Tabelului care se constlluie In anexa lnlegranta din prezenla
(2Nalorlle Impozabileane (axe asimilate aceslora,precum si amenzle pen
fiscal 2021 se Indexeaza fala de Valorile aplicabile In anul 2020 cu procentul d
repVeZentand Vata oficiala a inflallel pe anul 2019
(3)Se menlln si pentru anul 2021 Colele ad
ImpGZIlele si taxele locale ,dupa cum urmeaza

naIe de majorare penlru u

la

\ flscal,
nd

nuane

ederile
O.UaG,

alelalte
onlorm

m anul
& 3,8 %

ele din



-Pentru impozitul pe cladirile rezidentiale aliate in proprietatea pers
fizice—Cota edil/anala este de 13.66 % fata de nivelul acestuia,.apli'cala la
dupaindexale;

panelnr
aioarea

-Pentru impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea pers anelor
tinca-Cota aditionale este de 13,66 % fata de nivelul acestuiaaplicata ia
dupa indexa/e;

aloarea

-Penlru impozitul/taxa pe cladirile detinute de persoanele juridice-Cola aqilianala
este de 13,65 % fata de nivelul acesluia/acesleia, aplicata la valoarea dupa iii
—În cazul unui teren amplasat în intravilan, inregistrat in registrul agricoi la c

exalei'
tegoria

rie folosinta terenuri cu constructitpoieepunzator rangului lv„zona Aimpoztuiitaxa
se stabliesle la suma de 1.126 laiian/hain aceasta fiind incluse alai inllalla

anul 2021,
, Pentru impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan-orice alta c
de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -Cota aditionale este de
tata de nivelul acestuia/acesteia ,apllcata ia valoarea dupa lndexaie,
. Pentru impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan , Cola a
este de 13.66 % fata de niveiut acestuia/acesteia, aplicata la valoarea dupa in

corespunzatoare anului 2019 cat si cota aditionale de 335% %,care se
menjne

si in
e 3,3%

tegorie
3.66 %

iticliala
exarei

- Pentru impozitul pe mijloacele de transpun-prevenire la artuo alin:-Tabel
PNJ-vehicule inmatriculare si Tabel Pct.” Vehicule inregistrate Cola a
este de 13,66% fala de nivelul acestuia, aplicata la valoarea dupa indexare:

tttonala

(4)Suma totala datorata de contrlbuabll este determinata Conform procedurilor dln
Codul fiscal si Normelor metodoingloe de aplicare a acestuia,…ilizandu—se Valurlle
neterminate indexate inserate in prezenta Hotaraieia care se adauga suma calculata
provenind din aplicarea cotei aditionale stabilita prin prezentul articol

ART.Z. _… impozitul pe cladiriJmpoxitul pe teren si impeztui pe
mijloacele de transport sunt creante liscale anualecare se platesc iri d
egaiepana la 31 martie si au septembrie inclusiv.

ua rate

(2)Taxa pe cladiri si taxa pe teren se plateste Iunanpana la dala de 25 a lunii
urmatoare,… perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite di
coricesiune„superficie,ineninereaominietiaie sau iolosintaPenlru neplata la t
prevazute la alinlllpontrtbuaeilii datoreaza majorari de intarziere stabilit
reglementarilor legale in vtgoaie

ART impoznul anual pe ciadinpe terenpe mijloacele de transport
aceluiasi puget locai de catre contribuabillpeisoane nzice sau jurieioede pa
lei inciusiv,tiecaie,se plateste integral pana la pnmui termen de plata
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ARTA - Pentru piata cu anticipatie a impozitului pe catdlrt datora pentru
intregul an de catre contribuabiiipana la data de 31 martie 21121 se acorda !:

de 10%
ART Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datul

intregui an de catre centribuabillpana la data de 31 martie 2021 se acorda !)

de 10%
ART

datorat pentru intregui an de catre contribuabilipana la data de 31 martie
acorda bonmcatia de 10%

nificatia

pentru
nincatia

Pentru piata cu antiotpatie a impozitului pe mijlocul de transpun
2021 se

la



ART] - Operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local sef
rotunjire la nivel de leu, fără subdiviziuni prin reducere când iracţiunile in b
mai mici de 50 de bani şr prin majorare cănd fvaciiumle în bani sunt de 50 de tu

mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX pumnul 11 |

Normele metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal a
prin H G. nr 1/2016 , cu modificările şi completările ullerloare

ART.B- Prezenfa Hotarare va n dusa la indeplinire de prlmarul comunei E

intra … vigoare la data de 01.01.2021.

PRESEDINTE CONTRASEMNE
Secretar g…r

Alexandru RAC

Emisa la Bucu
AstaziMzozo
Cu un N'

ce prin
… sunt
anisau
: n) din
probele

ucu SI

\ZA


