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   HOTĂRÂREA  nr.    22  /2020 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.98/28.11.2019 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020   
 

Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data 
de 15 aprilie 2020, 

 

Având în vedere : 
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 5/49/27.03.2020,  în calitatea sa 

de inițiator; 
Raportul compartimentului de specialitate nr.  5/50/27.03.2020;  

  Adresa Instituției Prefectului – Județul Harghita nr.4560/13.03.2020 prin care în urma 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate de Consiliul Local 
Gălăuțaș, solicită modificarea nivelului impozitelor stabilite de Consiliul Local pe anul 2020, la 

Mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone-art. 

470, alin.(5), respectiv Impozitul pe combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren 
rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone-

art. 470 alin.6, din capitolul IV din anexa atașată Hotărârii Consiliului Local Gălăuțaș nr. 
98/28.11.2019, întrucît nu s-a aplicat indexarea prevăzută în formula introductivă a hotărârii, 
asupra nivelurilor stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 98/28.11.2019 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020; 
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene, punctul 28, art. 66, Capitolul III.; 

Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 48/23.04.2019 privind indexarea 

impozitelor și taxelor locale pe anul fiscal 2020, cu indicele de inflație de 4,6%; , 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/58/10.04.2020, comisia de specialitate pentru 

învățământ, sănătate, familie, protecție copii, tineret și sport, protecție socială, protecția mediului 
nr.6/57/10.04.2020, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ, nr.6/56/10.04.2020; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, alin. 14,  art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și 
art.197 alin.(1) și (2) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.I.- Se aprobă modificarea nivelului impozitelor stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Gălăuțaș nr. 98/28.11.2019  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum și a taxelor speciale pe anul 2020, la Capitolul IV-Impozitul pe mijloacele de transport, 

din anexa la Hotărâre, la art. 470 alin. (5)-Impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa 
totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, respectiv art. 470, alin. (6) –Impozitul pe 

copmbinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.II. - Celelalte prevederi ale hotărârii se mențin neschimbate.  
 

Art.III.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate persoanelor și autorităților 
interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.  

 

Gălăuțaș, la  15 aprilie 2020  
  

  

Președinte de ședință,                         Contrasemnează pentru legalitate,  

    Consilier local,                 Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                        ………………………     

Ramona-Cristina-Maria TORNEA    Monica-Camelia MORAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


