ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale la nivelul comunei
Gohor pentru anul 2021
……………………………………………………………………………
Iniţiator: Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galați
Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4714/18.11.2020;
……………………………………………………………………………
Consiliul local al comunei Gohor, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.11.2020;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor,
înregistrată sub nr. 4714/18.11.2020;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
primarului comunei Gohor, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 4715/18.11.2020;
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul
Consiliului local Gohor;
Luând în considerare prevederile art. 9, pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15.10.1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
Având în vedere prevederile art.5, alin.1 lit.a, art.16,, alin.2 si art.27 din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX,
privind impozitele şi taxele locale;
Avand în vedere prevederile art 129 alin. (2) lit. b) și alin. 4) lit. c) din Ordonanța de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În baza art. 139, alin. (1), ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, astfel: nivelurile
stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru
anul 2021, constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % (pentru persoane fizice şi juridice).
- Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % (pentru persoane fizice şi juridice).
- Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.(2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10 % ( pentru persoane fizice şi
juridice).

Art.3.- Pentru determinarea impozitului pe cladiri, precum si a impozitului pe teren
pentru anul 2021, se mentine delimitarea zonelor aprobate prin Hotararea Consiliului local al
comunei Gohor nr.12/30.05.2004.
Art.4. – Se stabilesc taxele speciale la nivelul comunei Gohor conform Anexei nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. – Primarul comunei Gohor în calitate de ordonator de credite bugetare şi
compartimentul Financiar- Contabil Impozite şi Taxe din cadrul U.A.T. Comuna Gohor vor
asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6.- Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01.01.2021. Cu aceeaşi dată
îşi înceteaza aplicabilitatea H.C.L. Gohor nr. 65/30.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2020.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Galaţi şi se aduce la
cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei Gohor.
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Secretar general,
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