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     HOTĂRÂREA NR.19 

  din 15.12.2020 
Privind: aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 

pentru anul 2021 
 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3093/11.12.2020; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă extraordinară, 
online-audio, în data de 15.12.2020; 
    Având în vedere: 
  -     HCL nr.13  din 28.11.2020 Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale 
aferente anului  fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8 %                

-referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 3094/11.12.2020; 
            - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub 
nr. 3095/11.12.2020; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    In baza  prevederilor: 
              - art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) 
din Constituția României, republicată; 
             - art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
             - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare;     
             -Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  
             - 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; 
             - art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX, cap.X, art.491 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
           - Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative;  
           - Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal;  
           - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  



           - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
     - art.6, alin.8 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare; 
 
      -Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 
completări Legea nr. 98 din 8 aprilie 2009; rectificarea nr. 98 din 8 aprilie 2009; LEGEA nr. 
187 din 24 octombrie 2012; Legea nr. 54 din 10 aprilie 2017; 

-art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

-art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

- art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

-art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

-art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

-art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

-Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul 
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

-Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2012; 

   -  art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 4, lit. „c”  și alin. 6, lit „c”, ale art. 
139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 



H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale,  cresc pentru anul fiscal 2021 
cu 3,8%, indice de inflaţie comunicat de Ministerul Finatelor Publice, aprobat prin HCL 
nr.13/28.11.2020. 
               (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor 
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează conform indicelui de inflatie, 
de către Consiliul Local al Comunei Valea Mărului, este prevăzut în Anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 2. Încadrarea şi delimitarea pe ranguri și zone în intravilan şi extravilan a 
teritoriului administrativ al comunei VALEA MĂRULUI, judeţul GALAȚI, în scopul 
stabilirii taxelor şi impozitelor locale, este după cum urmează: 
                    Sat Valea Mărului – rangul IV; zona A 
                    Sat Mîndrești – rangul V; zona A 
         Art. 3. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice și 
juridice după cum urmează: 
                    - în cazul impozitului pe clădiri la 10%; 
                    - în cazul impozitului pe teren la 10%; 
                    - în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%. 
        Art. 4. Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se 
instituie taxele speciale, modul de organizare şi de funcţionare a serviciilor publice de interes 
local, pentru care se propun taxele speciale respective, este prevăzut în Anexa nr. 2_. 
        Art. 5. Procedura privind modul de calcul și plată a taxelor instituite în temeiul art. 486 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 
prevăzută în Anexa nr. 2. 
        Art. 6. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici 
de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de către 
debitori. 
        Art. 7. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii 
persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în 
ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 
162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel: 
                 - pentru persoane fizice –; 
                 - pentru persoane juridice –.  
       Art. 8. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art. 9. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021 şi este aplicabilă în anul fiscal 2021. 
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotararii se insarcineaza primarul 
comunei Valea Marului si biroul financiar-contabil, impozite si taxe locale. 
Art.3. Prezenta hotarare se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, in termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Marului si prefectului 
judetului Galati si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet 
www.primariavaleamarului.ro 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 



ANEXA NR 2 LA HCL NR. 19/ 15.12.2020 
 
 

PROCEDURA  
DE ACORDARE A FACILITATILOR   FISCALE UNOR CATEGORII DE  

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
 
I. Scutiri si facilitati comune pentru persoane fizice si juridice stabilite de legea 
LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completatile ulterioare. 
 1. Conform art. 456 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completatile ulterioare, impozitul pe cladiri, impozitul 
pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor, nu se aplica pentru: 
 a) veteranii de razboi; 
 b) persoanle fizice prevazute la art. 1 al decretului-Lege nr.118/1990, 
privind acordarea unor drepturi acordate persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor 
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si 
completatile ulterioare, precum si in alte legi. 
 2. Persoanele prevazute la art. 3, alin. (1), lit. "b” si art. 4 alin. (1) din 
Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la 
victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza: 
 a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu; 
 b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. „a”; 

c) impozitul asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur 
autorturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. 
 3. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren aferent locuintei  de domiciliu 
nu se va aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-
au recasatorit. 
 4. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren aferent locuintei  de domiciliu, 
taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati 
economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat şi 
de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate. 
 5. In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport 
detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la punctele 1, 2, 3 sau 4, scutirea 
fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti. 
 6. Scutirea de plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca 
domiciliu de persoanele fizice prevazute la punctele 1, 2, 3 sau 4. 



 7. Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale prevazute de art. 456 
din LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, se acorda 
persoanelor in cauza in baza cererii acestora proportional cu perioada ramasa 
pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in 
cauza prezinta actele prin care se atesta situatia repectiva. Copia actului ramane 
ca document oficial la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei 
publice locale, care il certifica pentru conformitate; 
 7.1  Scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, se 
aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice 
prevazute la alin.(1) si (2); 

8. Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea conditiilor in 
care se acorda scutirile prevazute la de art. art. 456 din LEGE nr. 227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, persoanele in cauza trebuie sa depuna noi 
declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia schimbarilor. 

9. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice 
daca: 
a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legei locuintei nr. 
114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau 
b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu O.G. nr. 19/1994 
privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si 
constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr.82/1995, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
  10.Scutirile de impozit prevazute la punctul 9 se aplica pentru o cladire 
timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul instrainarii cladirii, 
scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia. 
 10.1 Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul asupra mijloacelor 
de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, nu se 
aplica: 

a) oricarei institutii sau a unei unitati care functioneaza sub coordonarea 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului cu exceptia incintelor 
folosite pentru activitati economice; 

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, 
dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine 
actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 

c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si 
functionarea caminelor de batrani si caselor pentru ocrotirea copiilor 
orfani si a copiilor strazii; 

10.2  Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru 
acele cladiri detinute de persoanele juridice, care sunt utilizate exclusiv 
pentru servicii turistice pe o perioada de maxim 5 luni pe durata unui an 
calendaristic. 



11. Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite 
detinute de cooperatiile de consum si mestesugaresti, dar numai pentru 
primii 5 ani de la data construirii cladirii. 

 
Scutiri stabilite de Legea nr. 44/1994 din 1 iulie 1994 (**republicată**) 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război si acordate de Consiliul local Valea Marului  
1. Se acorda scutirea de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la 

plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile in suprafata 
de pana la 5 ha veteranilor de razboi . Aceste scutiri se aplica si 
vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

    2. Facilităţile prevăzute la pct.1, lit. a-c pot fi acordate prin hotararea 
consiliului local adoptata in cursul anului ,pe baza criteriilor si procedurilor 
stabilite de către acesta. 

 Contribuabilul va depune cererea pentru acordarea facilităţilor fiscale la 
secretarul comunei, însoţită de  următoarele documente: 

- acte ce conţin elemente de identificare a contribuabilului; 
- copie după actul de  proprietate pentru cladire şi/sau teren; 
- acte justificative privind acordarea facilitatii solicitate; 
3. Dosarul depus se inregistreaza în registrul de corespondenţă al 

Primăriei  Valea Marului si se verifica sub aspectul continutului si a legalitatii de 
catre biroul administraţie publică locală , in termen de 5 zile; 

Dupa verificarea legalitatii, biroul administraţie publică locală propune 
primarului sa supună spre aprobare Consilului Local acordarea facilitatii sau 
respingerea solicitarii, după caz; 

Primarul comunei înainteaza dosarul Consiliului Local cu propunerea de a 
se acorda sau de a se respinge acordarea facilitatii respective; 

Hotararea Consiliului local se comunica solicitantului in termen de 5 zile 
de la adoptare. 
Dosarele care nu sunt complete ,sub aspectul continutului ,se claseaza de catre 
biroul administraţie publică locală. Clasarea si motivele acesteia se vor comunica 
solicitantului, prin grija biroulului administraţie publică locală, in termen de 5 
zile de la inregistrarea cererii. 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 


