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 HOTARARE 
     privind taxele si impozitele locale in anul 2020 – comuna Pârscov 

 
        Consiliul local al comunei Pârscov , 
        Avand in vedere : 

- Refereatul de aprobare al primarului comunei Pârscov privind nivelul taxelor si 
impozitelor locale in anul 2020 , inregistrata la nr;7772/07.11.2019; 

- raportul de specialitate al contabilului  aparatului propriu al consiliului local al 
comunei Pârscov privind nivelul taxelor si impozitelor locale in anul 2020 
inregistrat la nr.7822/08.11.2019 ; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local , 
inregistrate la nr. 8094/20.11.2019 ;   

- prevederile art.457- 500 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

       In temeiul art.129 alin.4 li.c , art.139 si art.243 alin.1it.a din Ordonanta de Urgenta 
57/2019 privind Codul administrativ 
 
                                                                 
 

HOTARASTE : 
 
                    
                   Art.1. Se stabilesc  taxele si impozitele locale in comuna Pârscov pentru anul 
2020 conform anexei la prezenta hotarire ( indexare cu 4,6 % cu rata inflatiei fata de 
cuantumul anului 2019) care face parte integranta din aceasta . 
                   Art.2. Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile generale ale Codului fiscal 
(Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ) . 
       Art.3.(1)Cota de impozit pentru cladirile detinute de persoanele juridice este dupa 
cum urmeaza : 
                      - cladirile reevaluate – 1.5% din valoarea de inventar ; 
                      - pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani anterior anului 
2013- 10% din valoarea de impozitaare ; 
                      - pentru cladirile care nu au fost reevaaluate in ultimii cinci ani anteriori anului 
fiscal 2013 – 30% din valoarea de inventar. 
       
 

Pag.1 din 2 
                        
 



   
(2)Impozitul pe teren  se calculeaza conform art.258 Cod Fiscal , rangul comunei Pârscov 
fiind IV . 
                            (3) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza conform art.263 Cod 
Fiscal . 
                             (4) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,teren si mijloace de 
transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili pana la 31.03.2020 se acorda o 
bonificatie de 10% , conform prevederilor art.255 , 260 si 265 din C.F. 
                             (5) Categoriile de persoane care beneficiaza de scutire la plata impozitului 
pe cladiri , teren si mijloace de transport si alte taxe locale sunt: 
                             - veteranii de razboi , vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi  
care nu s-au recasatorit , persoanele fizice persecutate din motive politice , persoanele cu 
handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate , taxa asupra 
mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism de tip hycomat sau a unui 
mototriciclu . 
                            (6) In cazul cladirilor si terenurilor care sunt detinute in comun de doua sau 
mai multe persoane , fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren si cladire 
aflata in proprietatea sa . In cazul in care nu se pot stabili parti individuale ale proprietarilor in 
comun , fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea sau 
terenul respectiv.  
                   Art.4 Primarul si compartimentul financiar contabil , taxe impozite locale si 
achizitii publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei . 
                   Art.5 Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate . 

 
Presedintele sedintei 

Consilier Eugenia Mihaescu 
 
Pirscov, 21.11.2019. 
Nr.42.  
 

Contrasemneaza, 
                                                                               Secretar general , Jr.Calen Neculai 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din data de 
21.11.2019 ,cu respectarea prevederilor art.139 lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi ____ pentru , ___abtineri ; si  ____voturi   
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta. 
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