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HOTĂRÂREA nr.27  

din 23 aprilie 2019 

privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Plopiș,  

în anul 2020 

 

  Consiliul local al comunei Plopiş, întrunit în ședinţă ordinară în data de 23 aprilie 

2019, 

 Luând act de: 

- referatul Compartimentului Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat sub nr.1693/22.04.2019; 

- expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de initiator, nr.1691 din 

22.04.2019; 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ; 

 Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxele locale din 

Legea nr.227/2015 , privind Codul fiscal, modificată și completată  ;  

- Luând în considerare prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor 

art. 45alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în comuna Plopiş, începând cu anul 

2020, astfel cum sunt prezentate în Anexa la prezenta hotărâre. 

       Art.2. Impozitul pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, proprietatea 

persoanelor fizice, se determină prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

Art.3. Impozitul pentru clădirile nerezidenţiale, proprietatea persoanelor fizice, se 

determină prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.4. Impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale,aflate în  proprietatea sau 

deţinute de persoanele juridice, se determină prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra 

valorii impozabile a clădirii . 

  Art.5. Impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale ,aflate în  proprietatea sau 

deţinute de persoanele juridice, se determină prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii 

impozabile a clădirii . 

   Art.6.În cazul unui autovehicul de transport de marfă, combinaţii de 

autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă,  cu masă 

totală autorizată egală sau mai mare de 12 t, remorci, a unei semiremorci sau rulote 



care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule şi  mijloace de transport pe apă, 

nu se aplică cotă adiţională  faţă de nivelurile maxime stabilite la art.470, alin.5 și 7 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.   

   Art.7.(1)Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe 

mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, 

până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

   (2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1), contribuabilii datorează 

majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

       Art.8. În cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu 

anticipaţie până la data de 31.03.2020 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren 

şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%. 

  Art.9. Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în prezenta 

hotărâre cu indicele de inflație aferent anului 2018, în procent de 4,6 %.  

        Art.10. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020. 

  Art.11. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară. 

     Art.12.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Plopiş şi Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

 Art.13. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

              - Primarul comunei Plopiş; 

  -MO al județului Sălaj 

                     - Dosar hotărâri; 

                     - Compartiment impozite şi taxe locale; 

- publicare pe site-ul primăriei.      
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