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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.116/2020 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 

 

     Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.03.2021;  

Luând în dezbatere:  

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud 

nr.116/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 

2021, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-    Raportul de specialitate nr. 2140/2021 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 pentru proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.116/2020 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021; 

 -  Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.116/2020 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021; 

-  Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.42/2020 privind aprobarea indexării 

impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 3.8%; 

 -  Adresa Instituției Prefectului  nr.2287/2/G/SJ/II.C.2/2021 înregistrată la Primăria comunei 

Ciugud sub nr.1413/26.02.2021; 

 Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu completările 

și modificările ulterioare; 

d) art. 129 alin.(4) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

și completările ulterioare; 

e) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

f) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările 

ulterioare; 
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g) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.I. Se aprobă modificarea articolului 3 punctul 3.15 din Hotărârea Consiliului local al 

comunei Ciugud nr.116/2020 și va avea următorul cuprins: 

 "3.15 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum și 

patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote 0,20 % asupra valorii care poate fi: 

    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; 

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

    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." 

 Art.II. Se aprobă modificarea articolului 13 punctul 13.2 din Hotărârea Consiliului local al 

comunei Ciugud nr.116/2020 și va avea următorul cuprins: 

„13.2 Se stabileste taxa de 519 lei pentru desfacerea căsătoriei prin divort pe cale 

administrativă.ˮ 

Art.III. Se aprobă modificarea articolului 13 punctul 13.2 din Hotărârea Consiliului local al 

comunei Ciugud nr.116/2020 și va avea următorul cuprins: 

 „Art.17 Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 16, în 

termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 519 la 2.595 lei. ˮ 

Art. IV Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004. 

 Art.V.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului Financiar-contabil; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

   

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.03.2021 

 Nr.28 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 

 

 


