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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR. 46/2020 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2021 

 

Consiliul Local al Comunei Balsa, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 16 

decembrie 2020; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa, nr. 2055/180/30.10.2020, la proiectul de 

hotărâre nr. 40/30.10.2020, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 

2021; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 14/30.04.2020 privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale, pentru anul fiscal 2021; 

- Decizia Curții de Conturi a României-Camera de Conturi Hunedoara nr. 30/2020 prin care s-a 

stabilit ca măsură delimitarea zonelor în cadrul localităților aparținătoare UAT comuna Balșa și stabilirea 

numărului de zone potrivit normelor legale în vigoare; 

- Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Balşa nr. 2055/181/30.10.2020; 

- Avizul favorabil nr. 2055/227/10.12.2020, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balşa; 

Ţinând cont de prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Titlului IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi 

completată ulterior;  

Ţinând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, a fost efectuată publicitatea Proiectului de hotărâre la data de 

30.10.2020, persoanele fizice și juridice interesate au putut transmite în scris propuneri, sugestii și opinii, 

până la data de 20.11.2020. Nu au fost depuse propuneri, sugestii și opinii până la data de 20.11.2020; 

 În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (1) și ale 

art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, pentru anul 

fiscal 2021, rămân la același nivel cu impozitele şi taxele stabilite pentru anul fiscal 2020, prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Balşa nr. 39/2019, care se indexează cu 3,83%, reprezentând rata inflației 

aferente anului 2019, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Balşa nr. 14/2020. 

Art.2. Se aprobă acordarea de facilităţi şi scutiri fiscale unor categorii de contribuabili, pentru anul 

fiscal 2021, așa cum au fost stabilite pentru anul fiscal 2020, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Balşa nr. 39/2019. 

Art.3. (1) Se stabilesc zonele de încadrare a terenurilor amplasate în intravilanul localităților 

componente ale comunei Balșa, după cum urmează: 

 

Zona 

 

Localitatea  

A  Balşa, Almașu Mic de Munte, Ardeu, Poiana, Voia, Mada, Buneşti, Galbina, Oprişeşti, 

Poieniţa, Roşia, Stăuini, Techereu, Vălişoara 
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(2) Se stabilesc zonele de încadrare a terenurilor amplasate în extravilanul localităților 

componente ale comunei Balșa, după cum urmează: 

 

Zona 

 

Localitatea  

A  Balşa, Almașu Mic de Munte, Ardeu, Poiana, Voia, Mada, Buneşti, Galbina, Oprişeşti, 

Poieniţa, Roşia, Stăuini, Techereu, Vălişoara 

 

Art.4. Impozitele și taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venituri proprii ale 

bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2021. 

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021. 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului adminisrativ 

financiar-contabil, Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare. 

 

Balşa la,  16 decembrie 2020 

 

 

          Preşedinte de ședinţă                                                                                     Contrasemnează,                                                                                                                                              

         Țăndău Cosmin-Nicolae                                                                           Secretar general,                                                                                                  

                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

 
 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 16 decembrie 2020, sistem 

de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.                                        


