
                  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IFOV 

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL       

 

H O T Ă R Â R A NR.  36 / 30.04.2020 

privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020 

 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare 

a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Având in vedere: 

- Raportul de specialitate al Biroului de Impozite si Taxe Locale; 

- Expunerea de motive a domnului viceprimar Gheorghiță Mircea; 

 

În temeiul art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

                                       H O T Ă R Ă Ș T E  

 

Art. 1 Se aproba inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020, 

conform anexei care face parte la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Primarul comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, cu sprijinul întregului 

aparat de specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 3. Secretarul general al comunei, va aduce la cunoștința publică prezenta 

hotărâre.                              

                              

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                          GAFTON Corina Andreea  

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti:  13  la ședința extraordinară din 30.04.2020 

Cu un număr de __13__ voturi “pentru” din 13 consilieri în funcție 

 



 

                                    ANEXA LA HCL NR. ________ / __________________ 

 

 

 

 

Inventarierea materiei impozabile la data de 31.12.2019, pentru anul fiscal 2020 

 

 

PERSOANE FIZICE 

 

Total suprafață  teren  = 15.242.901,43 mp 

Impozit prognozat terenuri  = 146.488 lei 

Total clădiri- suprafață  = 382.703,89 m.p./ 4.471 cladiri 

Impozit prognozat clădiri =  273.684 lei 

Total mijloace de transport   =  3.053 buc 

 Impozit prognozat mijloace de transport  763.484  lei 

 

Total impozit prognozat persoane fizice = 1.183.656 lei 

 

 

 

PERSOANE JURIDICE 

 

Total suprafață teren = 10.302.936,97 m.p. 

Impozit  prognozat =  433.491 lei 

Total clădiri   = 1.571/valoare impunere = 1.000.234.170,72 lei 

Impozit clădiri prognozat  =  9.724.107 lei  

Total mijloace de transport = 1.804 buc 

Impozit prognozat mijloace de transport = 433.165 lei 

 

Total impozit prognozat persoane juridice =   10.590.763 lei 

 

 

 

 

Total general impozit prognozat ( pers. fizice +pers. juridice) = 11.774.419 lei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


