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ROMÂNIA  

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

     

  

H OT ĂR Â RE A N R.  6  

Din data de 28 ianuarie 2021  

Pentru modificarea și  completarea Hotărârii Nr. 44 din data de 10 noiembrie 2020 

privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale  

pentru anul fiscal 2021 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 

2021 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 243 din 15.01.2021 al primarului comunei Boghiş ; 

- raportul de specialitate nr. 282 din 19.01.2021 al Compartimentului impozite şi taxe locale; 

- raportul de avizare nr. 538 din 27.01.2021 al comisiei de specialitate a Consiliului local; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, aprobate prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 44 din data de 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi 

a taxelor locale pentru anul fiscal 2021; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și ompletările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Hotărârea nr. 44 din din data de 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea 

impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021 se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 ”a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de 

plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată 

din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;   

………. 

 c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 

cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este 

precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.” 

 

  2. La articolul 5 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculează prin însumarea:  
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  a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 1; 

  b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin 

declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în 

sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art.3 

asupra valorii impozabile stabilite la art. 1, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea 

documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1).” 

 

  3. La articolul 5 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  ”(3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal 

suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art.1.”   

 

  4. La articolul 6, litera d) a alineatul (5) şi alineatele (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:   

    ”d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In 

situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează 

ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal; 

…………… 

    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de 

evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 

bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de 

plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată 

din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.   

………….. 

    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. 

   (9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) şi (2), după caz, 

va fi datorată de proprietarul clădirii.” 

 
  5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:   

   (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de 

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

    
 6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu următorul 

cuprins:  

 ”(31) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se 

referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.” 

 

  7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:   

  ”(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de 

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

 

  8. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31)  cu următorul 

cuprins:  
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  ”(31) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se 

referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.”  

 

  9. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:   

  ”(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, 

proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de 

zile de la data eliberării cărţii de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român şi 

datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.”  

 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei 

Boghiș și Compartimentul impozite şi taxe locale. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul Comunei Boghiș 

- Compartimentul impozite şi taxe locale 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 

 
  

   PREŞEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ 

   DE ŞEDINŢĂ                   SECRETAR GENERAL 

         BALLA FRANCISC              FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


