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HOTĂRÂREA NR.: 58/2019 
Privind aprobarea taxelor și impozitelor localeal comunei Ulieș pentru anul 

2020 
 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședința ordinară din data de 29noiembrie 2019; 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

1. Referatul de aprobare nr. 304/S/04.11.2019; 
2. Proiectul de Hotărâre nr. 305/S/04.11.2019; 
3. Raportul compartimentului de specialitate nr. 314/S/20.11.2019; 
4. Avizul Comisiei de Specialitate pentru activități economico-financiare 322/S/29.11.2018; 
5. HOTĂRÂREA nr. 57 din 28.12.2016 privind stabilirea și delimitarea zonelor și delimitarea 

zonelor în intravilanul și extravilanul localitățiilor din comune Ulieș; 
6. HOTĂRÂREA nr. 65/2018 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale al comunei Ulieș 

pentru anul 2019 
7. HOTĂRÂREA NR. 57 din 29.11.2019 privind rectificarea Hotărârii nr. 65/2018 privind 

aprobarea taxelor și impozitelor locale al comunei Ulieș pentru anul 2019; 
8. Adresa prefectului județului Harghita nr. 17207/SL/30.10.2019; 
9. HOTĂRÂREA NR.: 22/2019privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

fiscal 2020 
10. Ținând 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, cu modificările și completările ulterioare, 
referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la 
nivelul comunei Ulieș.2+3) este următoarea: 
a) rangul IV Ulieș; 
b) rangul V localitățiileIașu, Ighiu, Daia, Vasileni, Obrănești, Petecu, Nicolești; 

În conformitate cu prevederile: 

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

Art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

Art. 5 al. (1) lit. a) și al. (2), art. 16 al. (2), art. 20 al. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 al. (2) și 
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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Art. 1, art. 2 al. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

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

Art. 96 al. (3), art. 101, art. 159, art. 183, art. 185, art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală; 

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 al. (2), lit. d) 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. 18 al. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

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

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

Art. 5 al. (2) lit. k), art. 26 al. (1) lit. b) și c), al. (3), al. (5) și al. (8) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

Art. 10 lit. g) și art. 34 al. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

Art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

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

Art. 6 lit. al. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 
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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; 

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, Legii nr. 
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ordonanta urgenta 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
cainilorfarastapan 

Legea 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 9, al. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

Art. 23, al.(3)din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006 – privind procedura înmatriculării, înregistrării, 
radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 

Art. 32, alin (5) din OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; 

Art. 8 din Legea 554/2004 contenciosului administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. 7 al. (1) și (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
(proces verbal de afișare nr. 194/S din 15.10.2018); 

În temeiul prevederilor art. 87al. (3), art. 129 al. (4) lit. c)., art. 139 al. (3) lit. c)., art. 196 al. 
(1) lit. a). și art. 198 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2020 

al. (1) Se stabilesc Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 

2020, potrivit anexelor din prezenta hotărâre. 

al. (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor 

locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, 

după caz, de către Consiliul Local al comunei Ulieș, sunt prevăzute în Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Termenul de plată a taxelor și impozitelor 
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al. (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale: rata I, până la 

data de 31 martie inclusiv, şi rata a II-a până la 30 septembrie inclusiv. 

al. (2) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual în două rate egale: rata I, până la 

data de 31 martie inclusiv, şi rata a II-a până la 30 septembrie inclusiv. 

al. (3) Impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual în două rate egale: rata I, 

până la data de 31 martie inclusiv, şi rata a II-a  până la 30 septembrie inclusiv. 

Art. 3. Cota stabilită pentru impozitul de clădiri 

al. (1) Cota stabilită pentru impozitul de clădiri rezidențiale a persoanelor fizice 

pentru anul 2020 este 0.15%. 

al. (2) Cota stabilită pentru impozitul de clădiri nerezidențiale a persoanelor fizice 

pentru anul 2020 este de 0.30%. 

al. (3) Cota stabilită pentru impozitul de clădiri nerezidențiale utilizate pentru 

activităţi din domeniul agricol pentru anul 2020 este de 0.40%. 

al. (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor al. 

(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 

determinate conform art. 457. 

al. (5) Cota stabilită pentru clădiri rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

juridice pentru anul 2020 este de 0.15%. 

al. (6) Cota stabilită pentru clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

juridice pentru anul 2020 este de 1.30%. 

al. (7) Cota stabilităr pentru clădiri pentru clădiri nerezidenţiale și ne reevaluată în 

ultimii 3 ani este de 5%. 

al. (8) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 

până la 31.03.2020, se acorda bonificaţia de 5% pentru persoanele juridice și 10% 

pentru persoane fizice. 

Art. 4. Cotele stabilite pentru impozitul pentru mijloace de transport. 

al. (1) Pentru mijloacele de transport se aplică cotele prevăzute de Codul fiscal 

indexate conform inflației stabilite de Ministerul finanțelor publice. 

Art. 5. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a 

altor avize şi autorizaţii. 

al. (1) Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 

construire şi a altor avize şi autorizaţii se stabilesc pentru nivelul prevăzut de codul 

fiscal pentru zonele rurale. 

Art. 6. Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 

al. (1) Taxele pentru servicii de salubrizare pentru persoane fizice se stabilesc în 

următorul fel: Colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale 

reziduale suplimentare colectat în saci de colectare personalizat persoane fizice 5,12 

lei/sac 120l, max 15 kg; Colectare separată și transport separat al deșeurilor 

biodegradabile în saci de colectare personalizat persoane fizice 5,12 lei/sac 120l, 
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max15 kg. Pentru persoanele fizice, transportul și depozitarea deșeurilor menajere se 

stabilesc la 6,09 lei/lună/persoană cu TVA, iar pentru persoanele juridice: 109 

lei/mc/lună cu TVA. 

al. (2) Pe baza art. 1 al. (1) din OUG 155/2001 coroborat cu art. 18 al. (5) din Legea 

333/2003 se stabilește taxa specială pentru gestionarea câinilor fără stăpân în 

valoare de 6 lei/persoană/an. 

Art. 7. Dispoziții executorii 

al. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Ulieș, domnul Gyorgy Sandor și aparatul de specialitate a acestuia, 

în special compartimentul de taxe și impozite; 

Art. 8. Natura juridică și căi de atac 

al. (1) Prezentul act este un act administrativ normativ. 

al. (2) Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă oricând, iar 

împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la instanța de 

contencios administrativ – Tribunalul Harghita, oricând. 

Art. 9. Comunicarea Hotărârii 

al. (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ulieș, 

în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului al Județului Harghita, primarului 

comunei Ulieș, Compartimentului contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 Orbán Balázs Persoanadesemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  FazakasLászló 


