ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr. 21 din 28.05.2020 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2021
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 09.09.2020
Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997.

Având în vedere:

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5019
din 01.07.2020
- adresa nr.128/14.01.2020 a Directiei Judetene de Statistică prin care comunică rata inflatiei
pe anul 2019 de 3,8%.
- adresa nr.9054/09.06.2020 a Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa prin care face cunoscut
faptul că impozitul pe clădiri şi taxa pentru procedura de divorţ au fost stabilite în mod eronat şi prin
urmare solicită modificarea HCL Balaciu nr.21/28.05.2020.
-

În conformitate cu :

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare.
- prevederile Titlului IX din Noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
- analizând Planul Urbanistic General aprobat prin HCL Balaciu nr.26/28.08.2002, cu modificările
şi completările ulterioare.
- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare.

Examinând:
-

avizul nr.3905 din 03.09.2020 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public
şi privat
avizul nr.3911 din 03.09.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
raportul nr.3101 din 01.07.2020 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr.3883 din 02.09.2020

În temeiul art.129 alin.(4) lit.c) raportat la alin.(2) lit. b) , a art.139 alin.(3) lit.c) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTÃRÃŞTE:

Art.I – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Balaciu
nr.21/28.05.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, se modifică astfel:
1. La articolul 1 lit.a) :
a) Anexa 1 se înlocuieşte cu anexa 1 la prezenta hotărâre.
b) Anexa 7 – subpunct ,,Alte taxe locale”, rand 1- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ
pe cale administrativă, se înlocuieste cu anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.II – Primarul comunei prin compartimentul impozite şi taxe locale va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.III – Prin grija secretarului general al comunei ,prezenta hotãrâre se comunicã în termenele
legale :Primarului comunei Balaciu, compartimentului impozite şi taxe locale , Instituţiei Prefectului
judeţului Ialomiţa în vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţã
publicã prin afişare la sediul consiliului local şi publicare în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din data de
09.09.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
10 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mihu Cornel

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

Nr.25
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 09.09.2020
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Anexa 1 la HCL Balaciu nr.25 din 09.09.2020
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pãtrat de suprafaţa construitã desfãşuratã la clãdiri şi alte construcţii
aparţinând persoanelor fizice
Art.457 alin.2
Nivelurile actualizate cu
indicele de inflaţie pentru anul 2021

Nr.
crt.

Felul clădirilor şi al altor
construcţii impozabile

Cu instalaţii de
apã,canalizare,
electrice,încãlz.

Fãrã instalaţii de
apã,canal. electrice,
încãlzire

(cond.cumulative)

Clãdiri:

1

2

3

Cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic şi/sau
chimic
Cu pereţi exteriori din lemn,din
piatră naturală,din cărămidă
nearsă,din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic

1100,00

660,00

330,00

220,00

220,00

192,00

4

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din
lemn,din piatră naturală,din
cărămidă nearsă,din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

5

În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
la mansardă utilizate ca locuinţă,în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la punctele 1-4

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

6

În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
la mansardă utilizate în alte scopuri
decăt cel de locuinţă,în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la
punctele 1-4

138,00

82,00
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Anexa 2 la HCL Balaciu nr. 25 din 09.09.2020
Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor,dovezilor
Alte taxe locale
Art.486 alin.4 - Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
1.

550
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