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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.71/2020 

cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021 

 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

29 decembrie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7690/22.12.2020 întocmit şi iniţiat de D - nul primar 
și Raportul de specialitate nr.7691/22.12.2020, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.7915/29.12.2020; 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2), art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată, 
Luând în considerare prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu 

modificările și completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.79/2017 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „c”, şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă impozitele şi taxele locale aplicabile în comuna Zăbala, începâd cu anul 2021, 
astfel cum sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 . (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de 
transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv.  

(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de 
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 3 . În cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipaţie până la 
data de 31.03.2021 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 
transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%, 

Art. 4 . Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021. La data intrării în 
vigoare a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară. 

Art. 6.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Zăbala, 
Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 
 

Zăbala, la 29 decembrie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                BENEDEK JOZSEF    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


