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HOTĂRÂRE 

      privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud 
nr.152/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pe anul 2020 

 

      Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27.03.2020;  
        Luând în dezbatere:  

-  Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 
Ciugud nr.152/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale, pe anul 2020, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate nr. 2470 /2020 al Compartimentului financiar-contabil; 
-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, 

buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  
 Văzând:  
 -   Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud la proiectul de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2019 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020;  
 Având în vedere prevederile: 

-   ART.V din O.U.G. nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare; 
-   art. 129  alin. (2) lit.b)  raportat la art. 129 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. 
(1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind plata impozitului pe clădiri, pe teren și pe 
mijlocul de transport, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 
      (2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. 
(2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 
local al comunei Ciugud, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 

Art.2. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism solicitate prin intermediul 
platformei online din cadrul site-ului instituției noastre www.primariaciugud.ro nu se 
percepe nici o taxă. 
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Art.3.  Pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent 

locuri publice se percep următoarele taxe, după cum urmează (lei/mp/zi): 
a) pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse 5 lei/mp/zi; 
b) pentru depozitarea diverselor bunuri şi/sau materiale 4 lei/mp/zi; 
c) pentru confecţionarea de produse sau realizarea unor lucrări 5 lei/mp/zi;  
d) pentru terase sezoniere 2 lei/mp/zi; 
e) pentru organizarea de spectacole 2 lei/mp/zi.  
f)  construcţii provizorii 4 lei/mp/zi. 
Art.4. Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2019 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020 se modifică potrivit 
art.1, 2 și 3 din prezenta. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
- Compartimentului Financiar-contabil; 
- Primarului comunei Ciugud;  
- un exemplar la dosar. 

 

  Preşedinte şedinţă                      Contrasemnează secretar general 
    Consilier Magda Alexandru Adrian                      Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 27.03.2020 
 Nr.36 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie 


