ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 368/20201
privind impozitele și taxele locale stabilite potrivit legii, a taxelor speciale
și a altor taxe locale, pentru anul fiscal 2021
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 386/16.11.2020, Referatul de aprobare al
Primarului Municipiului Hunedoara nr.71908/16.11.2020, privind impozitele și taxele locale
stabilite potrivit legii, a taxelor speciale și a altor taxe locale, pentru anul fiscal 2021, precum și
- Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe Locale, Impunere, constatare, control
nr. 71909/16.11.2020;
- Raportul de specialitate al Biroului Urbanism nr. 72054/16.11.2020;
- Raportul de specialitate al Biroului Concesiuni, Închirieri, Administrarea Patrimoniului,
Privatizare nr. 71942/16.11.2020;
- Raportul de specialitate al Biroului Registrul Agricol, Cadastru, Aplicarea Legilor Fondului
Funciar nr. 72065/16.11.2020;
- Raportul de specialitate al Serviciului Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, Monitorul
Oficial Local nr. 72059/16.11.2020;
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi
Privat nr. 72064/16.11.2020;
- Raportul de specialitate al Serviciului Fond locativ şi Relaţia cu asociaţiile de proprietari,
legalitate și Acțiuni în Instanță nr. 72040/16.11.2020;
Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara nr. 77454/10.12.2020, al
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nr. 77432/10.12.2020, al Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 77484/10.12.2020, al Comisiei pentru servicii publice
şi comerţ nr. 77497/10.12.2020, precum şi al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement nr. 77530/10.12.2020;
În temeiul prevederilor art. 454, art. 455, art. 456 alin. (2), art. 457, art. 458, art. 462,
art.464 alin. (2), art. 465, art. 467 alin. (2), art. 470, art. 472 alin. (2), art. 474, art. 475, art. 477,
art. 478, art. 480, art. 481, art. 484, alin.(1), alin. (2), alin.(3), art. 485, art. 486, art. 487, art. 489
alin. (4) – alin. (6), și art. 491 și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 96, art. 266 alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 şi art. 30
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr.99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Dat fiind rata inflaţiei comunicată atât pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html cât și pe site-ul Ministerului
Finanțelor Publice http ://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina= acasa& categoriebunuri =
ultimele-stiri, pentru anul 2019 este de 3,8 %;
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Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 16 voturi “pentru“, 5 „abțineri” art. 1- 12 vot liber exprimat 16 voturi “pentru“, 5 „abțineri”.

Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută.

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. c), alin. (14) şi art.139,
art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se mențin în anul fiscal 2021 impozitele şi taxele locale stabilite potrivit legii, a
taxelor speciale și a altor taxe locale, aplicate în anul 2020 precum și scutirile, conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 380/2019, cu aplicarea corespunzătoare a ratei inflației pentru
anul 2019 de 3,8% unde este cazul.
Art. 2. - Prin excepție de la prevederile art. 1 pentru anul fiscal 2021 se vor aplica
următoarele cote de impozitare:
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 3. – Prin excepție de la prevederile art. 1 pentru anul fiscal 2021, taxele pentru
eliberarea/vizarea anuală a acordului/autorizației privind desfășurarea unor activități care se
încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și
932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională
- CAEN, conform art. 475, alin. (3) și art. 486 alin. (1) din Codul fiscal, taxele pentru eliberarea
unui acord/autorizație pentru desfășurarea unei activități economice, precum și scutirile, sunt
cele menționate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Pentru anul fiscal 2021 se vor aplica procedurile, criteriile și regulamentele
aprobate prin art. 5 - art. 10 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
nr.380/2019.
Art. 5. – (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de
transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2021,
inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
(2) În cazul mijloacelor de transport hibride aflate în proprietatea persoanelor fizice şi/sau
juridice impozitul se reduce cu 90%.
(3)Sunt scutite de taxele aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire
pentru construirea unei locuinţe unifamiliale, persoanele care nu deţin singure ori împreună cu
soţul/soţia o locuinţă, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă.
Art. 6.- Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2020, mai mici de 40 lei,
se anulează. Plafonul se aplică tuturor creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art. 7. – Se aprobă plafonul maxim al creanțelor fiscale principale în cuantum de 19 lei,
inclusiv, pentru care se renunță la emiterea deciziei de impunere, potrivit prevederilor art. 96 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 8. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.
Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 15 și art. 22 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 424/2018.

Art. 10. - Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe panourile de afişaj
special amenajate ale Consiliului local al municipiului Hunedoara, prin intermediul mijloacelor
de informare în masă, și se va publica pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara
www.primariahunedoara.ro.
Art. 11. – Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen
de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia.
Art. 12. - Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului,
Secretarului General al municipiului Hunedoara, Administratorului Public, Direcţiei economice,
Direcţiei tehnice, Serviciului Administrație Publică Locală și autoritate tutelară, Biroului
urbanism, Biroului Concesiuni, Închirieri, Administrarea patrimoniului, privatizare, Serviciului
Resurse Umane, Salarizare, Secretariat, Serviciului impozite şi taxe locale, Impunere,
Constatare și Control, Serviciului administrarea domeniului public şi privat, Biroului registrul
agricol, cadastru, aplicarea legilor fondului funciar, Serviciului Fond locativ şi relaţia cu
asociaţiile de proprietari, Serviciului informaţii pentru cetăţeni şi relaţii publice, Monitorul Oficial
Local, Biroului Comunicare, Promovare Imagine, Compartimentului Audit Intern, Biroului
Informatică și tehnică de calcul.
Hunedoara, la 11.12.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LAURA-VALENTINA BORCA-LUCAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la
Hotărârea Nr. 368/2020

TAXE
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei/acordului privind desfăşurarea unor
activităţi economice

Taxele anuale care se percep pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei/acordului pentru
desfăşurarea unei activităţi economice se stabilesc după cum urmează:
1. Taxele pentru desfăşurarea unor activităţi economice în spaţii şi viza anuală a acestora se
stabilesc astfel:
Denumire taxă
Valoare taxă ce se va
aplica începând cu 1
ianuarie 2021
1. Activităţi de comerţ cu amănuntul pentru care mărimea
262 lei
exerciţiului comercial nu depăşeşte 100 m2
2. Activităţi de comerţ cu amănuntul pentru care mărimea
391 lei
exerciţiului comercial depăşeşte 100 m2
3. Activitatea de comerţ cu ridicata (depozite) indiferent de
391 lei
mărimea exerciţiului comercial
4. Activităţile de prestări servicii şi producţie indiferent de
200 lei
suprafaţă, cu următoarele excepţii (reparaţii manufacturiere) :
- reparaţii radio
- ceasornicărie
- reparaţii încălțăminte

135 lei
135 lei
135 lei
3896 lei
391 lei
553 lei
653 lei

5. Activităţi de colectare deşeuri reciclabile
6. Pentru terasele sezoniere și permanente
7. Pentru piscine
8. Pentru activități recreative și distractive

2. Taxele pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei/acordului pentru agenţii economici a căror
activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
și 932- Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională, se
stabilesc astfel:
Alimentaţie publică:
Suprafața
ZONA A
Zona B < 10%
Zona C < 15%
Zona D < 20%
Mai mica de 20 mp
350
315
298
280
Între 20 mp – 100 mp

1300

1170

1105

Mai mare de 100 mp

1654

1489

1406

1040

1323
+ sate aparținătoare
Taxele sunt valabile pentru locaţiile situate în zona A din intravilanul municipiului Hunedoara.
Se diminuează cu 10% pentru zona B, cu 15 % pentru zona C şi respectiv cu 20% pentru zona
D, satele aparţinătoare şi localitatea componentă Răcăştie (conform încadrării în zone, a terenurilor
situate în intravilanul municipiului Hunedoara ).
Sunt scutite de la plata taxelor menţionate la pct. 1 şi 2 din prezenta Anexă, persoanele
prevăzute la art. 1 din Decretul - Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Hunedoara, la 11.12.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LAURA-VALENTINA BORCA-LUCAN
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău

