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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 
 

 
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 7 din 10.12.2020 
 

pentru modificarea art. 459 alin. 1 pct. I Capitolul II din Anexa nr. 1 a H.C.L. Pesac nr. 

23/14.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2021 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ______________ din data de _________2020, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 4321/10.12.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș, 

în calitatea sa de inițiator, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. _____/____2020 prezentat de 

domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite şi taxe în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac,  

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 23/14.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Comuna Pesac pentru anul 2021;  

- prevederile Legii nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal;  

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 și altele din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 

- prevederile art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. 1-2 și art. 139 alin.2 din Constituția României, 

republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat prin 

H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art. 87, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 

4 lit. c, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 134 alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  

 
Art. 1. (1) Se modifică art. 459 alin. 1 – Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă 

aflate în proprietatea persoanelor fizice Capitolul II - Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri pct. I - 

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal – Titlul IX – impozite şi taxe locale din ANEXA nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Pesac nr. 23/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Comuna Pesac pentru anul 2021, articol care va avea următorul cuprins: 

  „Art. 459 

(1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculează prin însumarea: 

     a)impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457; 

      b)impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin 
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declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în 

sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 

asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea 

documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1).” 

                     (2) Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Pesac nr. 23/2020 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2021 rămân neschimbate.  

              (3) Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.  

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac și Compartimentul Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac. 

 

        Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

               - Consiliului Local al Comunei Pesac. 

 

 
 

         INIȚIATOR              AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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