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       ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 48/2019 
privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2020 în comuna Bogdand 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND întrunit în ședință ordinară din data de 

19.12.2019; 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 3038/29.11.2019 prin care se stabilesc taxele și impozitele 

locale pe anul 2020 în comuna Bogdand 
- Raportul de specialitate nr. 3039/29.11.2019  întocmit de Compartimentul financiar-contabil  
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr.3202/18.12.2019; 
- prevederile  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , O.G. nr. 207/2015, privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, Legii 
nr. 273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct. 9 alin. 2 din Titlu IX – Taxe si  impozite locale din H.G. nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative 
pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14),  art. 
139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.- Se stabilesc impozitele şi taxele locale, precum și  taxele speciale, pe anul 
2020 astfel cum sunt redate în TABLOUL cuprins în Anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2020.
 Art.3.  Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

 Primarului comunei Bogdand,  
 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  
 Compartimentului financiar-contabil din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului. 
Adoptată în şedinţa ordinară din 19.12.2019. 
 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 
DUMUȚA PATRIȚIU                        SECRETARUL GENERAL    

AL COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                   TEMIAN SIMONA 
L.S.  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 
 


