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Nr. 2025/12.05.2021

ANUNŢ

Comuna Gornesti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 republicată privind transparenţa
decizională, cu modificările şi completările ulterioare, isi face publica intentia de a aproba printr-o
hotarare modificarea și completarea HCL nr. 25/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii proiectului de
hotărîre la sediul Primariei Gornești, la persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, telefon
0265-342112 în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre însoţit de referatul de aprobare, raport al compartimentului de
specialitate este afişat la sediul institutiei din comuna Gornești, nr.429.

Data afişării : 12.05.2021

Primar, Întocmit,
Ing. Kolcsar Gyula Consilier superior,

Szabo Attila



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA GORNEȘTI
CONSILIUL LOCAL GORNEȘTI
Nr. 1996/11.05.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 25/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor

și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021

Consiliul local Gorneşti, judeţul Mureş
Avand in vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Gorneşti nr. 1995/11.05.2021, raportul

nr. …../……..… al d-nei Berekmeri Regina , proces verbal de afișare nr. 2025/12.05.2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal
Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

publică locală, republicată
În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), (2) lit b), c), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c) si

art.196 alin.1, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.
25/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe
anul 2021, cuprinse in Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi rămân neschimbate.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei

Gornești și personalul cu atributii financiar- contabile din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gorneşti.

Art. 4. Prezenta dispozitie se va comunica, prin grija secretarului :Institutiei Prefectului
- Judetul Mures, Compartimentului financiar contabil, taxe, impozite și achiziții publice, afișare.

Propus Avizat,
Primar, Secretar general,

Ing. Kolcsar Gyula Pășcan Anca Maria



Anexa la HCL nr……./29.06.2021

TAXELE SPECIALE PE ANUL 2021

Taxa pentru închirierea căminelor culturale :
- pentru organizarea de nunți : 400 lei
- pentru organizarea de baluri :150 lei
- pentru organizarea de botezuri:150 lei
- pentru organizarea meselor festive -zile de nastere și onomastice : 100 lei
- pentru alte activități neprevăzute mai sus : 150 lei
La tarifele de mai sus se adaugă contravaloarea consumului de energie electrică și gaz metan.
Inchirierea căminelor culturale este fără taxă în următoarele cazuri:

- pentru orice activități desfășurate de organizații de culte
- pentru spectacole, festivaluri sau orice alte activități distractive organizate de școli
- orice activitate organizată în interesul comunei.
- taxa pentru închirierea veselei pentru cetăţenii din comună: 0,5 lei/veselă
- taxa fito-sanitară de stropire a pomilor.........................19 lei/ora
- taxa xerox......................0,50 lei/pagina A4.
- taxa de pază pentru satele Gorneşti şi Periş 35 lei/bărbaţi între 18-65 ani. Se scutesc de plata
taxei de pază persoanele cu handicap grav, accentuat şi persoanele invalide de gradul I precum
și persoanele din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gorneşti.
- taxa pentru întreţinerea sistemului de canalizare: pentru persoane fizice 35 lei/an/persoană
fizică.
- taxa pentru întreţinerea sistemului de canalizare pentru persoane juridice:270 lei/an
- taxa închiriere încărcător frontal 120 lei/oră
- taxa închiriere tractor 70 lei/oră
- taxa închiriere Casă Mortuară Gorneşti 60 lei.
-taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizatiilor de funcționare altele decât cele de
alimentație publică-pentru 500 mp.inclusiv .....250 lei/an

-pentru cele peste 500 mp....260 lei/an.

- taxă prevenire inundații: 10 lei




