
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

Hotărârea nr.43 

Din 31.10.2019 

 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 

 

            Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

 Reunit în ședință ordinară în 31.10.2019, 

 Ținând cont de: 

 -Referatul compartimentului de specialitate înaintat de Compartimentul Impozite și Taxe, însoțit de 

proiectul de hotărâre aferent aviza de comisia de specialitate; 

-Comunicatul de presă al INS nr. 17/14.01.2019  

 În conformitate cu prevederile: 

- 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 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.1. art.2 alin (1) lit.h), precum și cele ale titlului IX. Impozite şi taxe locale din Legea 227/2015, Codul Fiscal 

al României, cu completările ulterioare 

- art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 alin 1 şi 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 129  și  art.139 alin.(1)  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 

 Hotărăşte: 

 

Art.1 Pentru anul fiscal 2020, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili se indexează cu 4,6 %, față de 

impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2019. 

Art.2 Plata impozitului 

(1)Impozitul pe clădiri/teren/ mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri/teren/ mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%atât 

pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. 

(3)Impozitul  anual  pe  clădiri/teren/ mijlocul de transport,  datorat  bugetului  local  al  comunei  de  către 

contribuabili,  persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral  până la primul termen de 

plată.  

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mașloc. 

Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  

- Primarului Comunei Mașloc 

- Compartimentului  Impozite si Taxe 

- Se face publică pe www.comunamasloc.ro. 

 

 

                                          Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 

                                    Consilier local,                                                                       Secretar, 

                                                       Iercu Eugen                                                                    Szigeti Cornel  

 

 

 

-nr. total/nr. cons.prez.:11/ 8 

-voturi pentru: 8 

-voturi împotrivă:  0 

-abțineri:  0 


