
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 
                      H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului 
Huedin, aprobarea tarifelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 si aprobarea  majorarii cu cota 
adițională de 5 % a impozitelor/taxelor pe clădiri, teren și auto 
 
 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2020. 

Având în vedere  referatul nr. 19574/03.03.2020 înaintat de șef birou Impozite și Taxe Locale  prin 

care propune spre aprobare stabilirea nivelurilor impozitelor, taxelor și tarifelor locale  pentru anul fiscal  

2021 la nivelul  orașului Huedin. 

 Luand in considerare Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2020 a Institutului Național de 

Statistică publicată pe site-ul  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 

care se precizează că pentru anul 2019 rata inflației este de 3,8 % ; 

 Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 2322/06.03.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 23.04.2020. 

 Avand in vedere procesul verbal nr. 19825/21.04.2020,  incheiat de sef birou ITL prin 

care arata ca nu s-au depus  propuneri, sugestii  sau opinii cu valoare  de recomandare in legatura  

cu proiectul de hotarare  privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pe anul 2021.  

Luand in considerare prevederile  art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. 

(1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art.489, 491,  precum şi pe cele ale titlului IX 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile 

pct. 24, 77 şi 148 cuprinse în titlul IX- Impozite şi taxe locale din Hotărârea Guvernului nr. 

1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Codului fiscal; Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;  Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  prevederile art. 1 alin. (1), (2), 

art. 2, art.3, lit.k, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

 In baza prevederilor  art.129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.c, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG 

nr. 57/2019  privind Codul Administrativ 

         H O T A R A S T E 

 Art.1. Se aprobă impozitele și taxele locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului 

Huedin, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare. 

Art.2. Se aprobă tarifele locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului Huedin, 

conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare. 



Art.3. Se aprobă  majorarea cu cota adițională de 5 % a impozitelor/taxelor pe clădiri, 

teren și auto prevăzute la capitolul I, capitolul II și capitolul III din anexa nr. 1 la prezentul 

proiect de hotarare. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Impozite si Taxe 

locale ,  Directia economică din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr. 57/29.04.2020      Consilieri total:      15 
        Consilieri prezenţi:     15 
        Consilieri care nu participa la vot:  1 
        Votat pentru:      14 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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