
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.13 din 30

aprilie 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 29.12.2020, având
în vedere:

- raportul de specialitate al șef birou financiar contabil impozite și taxe înregistrat sub nr.
10517/22.12.2020;
- referatul de aprobare al primarului comunei Nucet, înregistrat sub nr. 10519/22.12.2020;
-  prevederile Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.13 din 30 aprilie 2020 privind indexarea
impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2021;
-  prevederile art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, pct.196, pct.201, pct.207pct.215 și 216 din Legea nr.296/2020 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Directivei
1999/62/CE;
- prevederile art.470, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și
completările ulterioare;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Nucet;

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Hotărârea Consiliului Local Nucet nr.13 din 30 aprilie 2020
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 astfel:

- La capitolul IV ” Impozitul pe mijloacele de transport”, după articolul 11 se introduce
un nou articol 111  cu următorul cuprins:
           ” Impozitul pe mijloacele de transport hibride se reduce cu  50%.”

- La capitolul II ” Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri ”, după articolul 4 se introduce
articolul 4 1 cu următorul cuprins: ”În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu
declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile.”

Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.13 din 30 aprilie
2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, astfel:

- art.4 lit.c se modifică și va avea urmatorul cuprins: ”Valoarea clădirilor care rezultă
din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. În situaţia în care nu este precizată
valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată
în baza de date a organului fiscal”;

- art.6 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Pentru plata cu anticipaţie a
impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, până la data de
31 martie a anului fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%”.

- art.9 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Pentru plata cu anticipaţie a
impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de
31 martie a anului fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%”.



-  punctul 5 din Anexa  privind calculul impozitului pe mijloacele de transport se
modifică și va avea următorul cuprins :

5) Nivelul impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5 și alin.6 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2021 este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie

pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele

motoare

I două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 152
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 152 420
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 420 590
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 590 1336
5 Masa de cel puţin 18 tone 590 1336

II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 152 264
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 264 542
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 542 702
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 702 1083
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1083 1682
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1083 1682
7 Masa de cel puţin 26 tone 1083 1682

III 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 702 712
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 712 1112
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1112 1765
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1765 2618
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1765 2618
6 Masa de cel puţin 32 tone 1765 2618

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie

pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele

motoare

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 156
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 366
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 366 473
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 473 853
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 853 1497



9 Masa de cel puţin 28 tone 853 1497
II 2 + 2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 147 342
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 342 561
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 561 824
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 824 995
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 995 1633
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1633 2267
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2267 3442
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2267 3442
9 Masa de cel puţin 38 tone 2267 3442

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1804 2511
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2511 3412
3 Masa de cel puţin 40 tone 2511 3412

IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1594 2213
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2213 3061
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3061 4528
4 Masa de cel puţin 44 tone 3061 4528

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 907 1097
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1097 1638
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1638 2608
4 Masa de cel puţin 44 tone 1638 2608

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul financiar
contabil impozite și taxe.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al unității
administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea în Monitorul oficial local.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
         Daniela BARBU                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                 Elena Claudia POPESCU

Nr. 70 din 29 decembrie 2020


