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H O T Ă R Â R E A 
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privind modificarea art.6,art.12 si art.17 din  Hotararea Consiliului Local 

oras Teius nr. 108 / 2019  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 

 

 

                      Consiliul local al orașului Teiuș, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 

2020,ședință desfășurată la distanță. 

                       Luând în dezbatere: 

                       -proiectul de hotărâre privind  modificarea art.6,art.12 si art.17 din  Hotararea Consiliului 

Local oras Teius nr. 108 / 2019  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 

                      -referatul de aprobare nr.4376/23.03.2020 privind modificarea art.6,art.12 si art.17 din  

Hotararea Consiliului Local oras Teius nr. 108 / 2019  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe 

anul 2020 

                      -raportul de specialitate nr.4378/23.03.2020 intocmit de serviciul impozite și taxe privind 

modificarea art.6,art.12 si art.17 din  Hotararea Consiliului Local oras Teius nr. 108 / 2019  privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 

                      -avizele nr.4544/27.03.2020,4545/27.03.2020,4564/27.03.2020 ale comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                  Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare. 

- Hotararii Guvernului. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal . 

- prevederile art.V din Ordonanța de Urgență nr. 29 / 2020 –privind unele măsuri economice și 

fiscal – bugetare 

- In baza prevederilor art. 129 alin.2,lit.b,alin. 4 lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

-  În temeiul art.196 alin(1), litera „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ adoptă prezenta  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

                Art. 1  Se aprobă modificarea art.6 alin.(1) și (2) din Hotararea Consiliului Local oras Teius nr. 

108 / 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 și va avea următorul conținut :   

   (1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 30 iunie si 30 septembrie, 

inclusiv.  

   (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, 

pana la data de 30 iunie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de  10% 

 

               Art.2 Se aprobă modificarea art.12 alin.(1) și (2) din Hotararea Consiliului Local oras Teius. nr. 

108 / 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 și va avea următorul conținut :   

   (1) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 30 iunie si 30 septembrie 

inclusiv.  
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   (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, 

pana la data de 30 iunie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10% 

 

        Art.3. Se aprobă modificarea art.17 alin.(1) și (2) din Hotararea Consiliului Local oras Teius nr. 108 

/ 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 și va avea următorul conținut :   

    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 30 iunie si 

30 septembrie inclusiv.  

    (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre 

contribuabili, pana la data de 30 iunie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%  . 

 

         Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Impozite și Taxe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș.  

 

         Art.5 Prezenta  hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele 

prevăzute de Legea  nr. 554 / 2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

          Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica : primarului orașului Teiuș, serviciului impozite și taxe, 

serviciului buget – finanțe, serviciului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș, Instituției Prefectului județului Alba, dosar ședință, dosar 

hotărâri. Se afișează la sediul Primăriei oraș Teiuș. 

 

 

 

                                                                    Teiuș,27 martie 2020 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 Contrasemnează pentru legalitate 

          Consilier ACHIMESCU IOAN                                          secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-15 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru,0 voturi împotrivă,0 abțineri. 
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