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HOTARARE
privind modificarea si completarea H.C.L. nf. 172/23 decembrie 2020

referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor lo^ale in Municipiul Campina,
pentru anul fiscal

Avand in vedere Referatul de aprobare nr|30.232/23 decembrie 2020 al
Primarului Municipiului Campina - dl.Moldoveanu Ipan - Alin, prin care se propune
modificarea si completarea H.C.L. nr. 172/23 decembrie 2020 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale in Municipiul Campina, pentru anul fiscal 2021;

Tinand seama de:
- raportul inregistrat sub nr.30.232/23 decembrie 2020, promovat de Direc^ia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campiria;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Cpnsiliului Local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, administfarea domeniului public si privat
$i agricultura;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.30.234/23 decembrie 2020;

A !

In confbrmitate cu prevederile:
- Legii nr. 296/18.12.2020 pentru modjficarea $i completarea Legii

nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- art.l, art.2, alin.(l), lit."h", precum si c^le ale Titlului IX din Legea

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 4ompletarile ulterioare;
- art.266, alin.(5) $i alin.(6) din Legea nr.207/i015 privind Codul de procedura

fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.9, pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la

15 octombrie 1985 $iratificataprinLegeanr.l99/19^7;
- art.5, alin.(l), lit."a", art.l6, alin (2), art.20, alin.(l), lit."b", art.27 si ale

art.30 din Legea privind fman^ele publice locale nr.273/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."s"jdin O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

!n temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."d" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Campina ajiopta prezenta hotarare.

Art.I. - H.C.L. nr.l72/23decembrie 2020privind stabilirea impozitelor $i
taxelor locale in Municipiul Campina, pentru an4l fiscal 2021, se modifica $i se
completeaza dupa cum urmeaza : i

1. La ART.1, alineatul (2), litera (A) IMPO^ITUL PE CLADIRI, punctul I
Persoane fizice, dupa litera c) se introduce litera c')$i anume:

c') cota de impozit ce se aplicS asupra valorii cladirilor cu
destinatie mixta, aflate Tn proprietatea persoanejor fizice, cand proprietarul nu



declara la organul fiscal suprafa{a folosita tn sdop nereziden{ial, conform art.
459, alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i
completarile ulterioare este de:

Cota stabilita prin Codul fiscal modificat
0,3 %

Propi^nere cota pentru anul 2021
0,3 %

2. La ART.1, alineatul (2), litera (A) IMPOZjTUL PE CLADIRI, punctul II
Persoanejuridice, litera (a), NOTA va avea urmatorul cuprins:

NOTA : Cladirile reevaluate, in cazul persoanelor juridice, conform
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modifijarile $i completarile ulterioare,
inseamna valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit Tn ultimii 5 ani
anteriori anului de referinJa.

3. La ART.1, alineatul (2), litera (H) va avea qrmatorul cuprins:
(H) TAXELE JUDICIARE DETIMBRU

Taxe care sunt stabilite in conformitate cuprevederile O.U.G. nr.80/2013
privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile $i pompletarile ulterioare.

4. ART.2 se modifica $i va avea urmatorul curjrins :

ART.2. -Pentruplatacuanticipapea impozitului/taxeidatorat/epe
intregul an pana la data de 31.03.2021 inclusiv, pentru persoane fizice, respectiv
persoanejuridice, se acorda bonifica|ie de 10"/o, astfpl:

- la impozitul/taxa pe cladiri - 10%, confqrm art. 462, alin. (2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i Completarile ulterioare;

- la impozitul/taxa pe teren - 10%, conform art. 467, alin. (2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile sj completarile ulterioare;

- la impozitul pe mijloace de transport - 10 %, conform art. 472, alin. (2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile sj completarile ulterioare.

Art.II.- Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului prahova;
- Primarului Municipiului Campi|ia;
- Direc^iei economice.
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