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HOTĂRÂREA  nr. 80  /  23  decembrie  2020     
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  precum și a taxelor speciale pe anul 2021                   

 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, întrunit în sedinta ordinară în data de 23 decembrie  

2020,  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile : 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)      art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare; 

f)     Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru elaborarea  actelor 

normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Luând act de : proiectul de hotărâre initiat de primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare a 
primarului nr. 6718 /2020 , raportul compartimentului de resort nr. 6719 /2020 , referatul 
compartimentului contabil nr. 6720 /2020   si  avizul comisiilor  pe domeniu   din cadrul consiliului 
local; 

În temeiul:  
1) art. 87, art. 88, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , art.139, alin 1 si alin 3 lit c , art. 196 alin 1, 

lit a, art. 198  din OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare ;  
2) 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; 

3) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art. 491 , precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

4) prevederile Legii  nr. 1/2017 privind eliminarea  unor taxe  si tarife, precum si pentru  
modificarea si completarea unor acte normative;  

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

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

7) prevederile OG nr. 28/2008  privind  registrul agricol, completată de Legea nr. 54/2017   
8) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
9) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  
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10) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

11) 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; 

12) HCL NR.  71  /2019 prin care au fost aprobate impozitele si taxele locale pe anul 2020; 
13) HCL nr. 50/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul local de înregistrare a  

autovehiculelor care nu se supun inmatriculării,  
14) HCL nr. 29/2011, HCL 50/2016, HCL 56/2010, HCL 51/2016;  HCL nr.  20 /2017 Pentru 

aprobarea Regulametului  privind administrarea, utilizarea și exploatarea drumurilor, străzilor și a 
drumurilor forestiere de interes local, aflate în domeniul public al comunei Cicîrlău ; 

15) HCL nr. 41/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic general al comunei Cicîrlău;   
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; 

 
HOTĂRĂSTE   

Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2021, se stabilesc 
potrivit prezentei hotărâri. 

(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 Cicârlau, sunt prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

         Art. 2 Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 se indexează cu rata inflatiei   de 3,8% 
publicată pe site-ul MFP , conform art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

       Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primarul Comunei Cicârlău și 
Compartimentul  contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cicârlău. 
       Art.  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021. 
         Art.  5   Prezenta hotărâre se comunică : 
  - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş, in vederea exercitarii controlului cu privire  la legalitate             
     -  Primarului comunei Cicârlău 
      - Compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cicârlău 
     -  Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  

                

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                          CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                                AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

                Gheorghe Cădar                                                                    Georgela POP 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 23  decembrie  2020, cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru    12 

Voturi împotrivă  
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