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HOTARAREA  nr. 12 

Din 28.02.2020 

 
-  privind modificarea HCL nr. 54/25.06.2019 pentru aprobarea impozitelor si 

taxelor locale pe anul 2020 

 
Consiliul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data de 28.02.2020 

Având în vedere prevederile: 
-art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice nr.215/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-Legea nr.227/2015, TITLUL IX privind Codul fiscal cu completarile si 
modificarile ulteriare , analizând încadrarea imobilelor pe zone în Orasul Rupea aprobată  
prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Rupea 

- art. 491 si art. 489 alin. 1 din legea nr. 227/2015 Codul fiscal,cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Din iniţiativa d-lui Primar al Orasului Rupea şi în baza Raportului de specialitate 
întocmit de Serviciul Impozite si Taxe; 

 
In temeiul.art. 129 alin.2 lit. b , alin 4 lit c precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. c din  

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 
 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se aproba modificarea art. 1 alin. 1 pct. B din HCL nr. 54/25.06.2019 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 care va avea urmatorul 

cuprins: 

 

”b) În cazul clădirilor nerezidenţiale prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 

1,3% asupra valorii care poate fi: 
1) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
2) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă; 
3) 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. 
Consiliului Local Rupea aproba stabilirea unei  cote de 0,3% . 

 

Art. 2 Se aproba modificarea art. 11 pct. A din HCL nr. 54/25.06.2019 privind 
aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 unde se va inlocui prevederea  ” 
taxe persoane adulte cu audioghid- 20 lei/persoana” cu prevederea ”inchiriere audioghid – 5 
lei de persoana” 
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Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/25.06.2019 privind aprobarea impozitelor si 

taxelor locale pe anul 2020 raman neschimbate 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

PASCU DOREL AMOS Secretar General U.A.T. 
jr. Ioana Madalina Roman 

 

 

 

CVORUM: DIFUZARE: 
 

Nr. 
consileri 

Prez 
. 

Abs. Vot 1 ex. Institutiei Prefectului 
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Serv. Contabilitate 
Impozite si taxe locale 

P Î A 

15 din care 
2 locuri 
vacante 

10 3 10 - - 

 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.primariarupea.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro

	HOTARAREA  nr. 12
	HOTARASTE:
	Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/25.06.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 raman neschimbate

