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                                                                                      ANEXA nr. 2 la H.C.L nr ____/___.  

 

 

 

LİSTA ACTELOR NORMATİVE PRİN CARE SUNT İNSTİTUİTE İMPOZİTE Şİ TAXE 

LOCALE, İNCLUSİV HOTĂRÂRİLE CONSİLİULUİ LOCAL AL COMUNEİ  OŢELENİ PRİN 

CARE S-AU İNSTİTUİT/STABİLİT İMPOZİTE Şİ TAXE LOCALE PE O PERİOADĂ DE 5 ANİ 

ANTERİORİ ANULUİ FİSCAL CURENT 
 

 

An H.C.L. Temei legal 

2
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1
6
 

  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Legea nr. 227/2015 privind Noul Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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H.C.L. nr.55 din 19.12.2016  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Legea nr. 227/2015 privind Noul Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Legea nr. 196 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea art. 

465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 Legea nr.209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 O.G.nr.79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
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H.C.L. nr.128 din 15.12.2017 

 

H.C.L. nr.24 din 09.13.2018 privind 

modificarea H.C.L. nr.128 din 15.12.2017 

 

H.C.L. nr.77 din 10.09.2018 privind 

modificarea H.C.L. nr.128 din 15.12.2017 

 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Legea nr.227/2015 privind Noul Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Legea nr.196 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea art. 

465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 O.G.nr.79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
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H.C.L. nr.100 din 17.12.2018 

 

H.C.L. nr.99 din 17.12.2018 privind 

stabilirea și delimitarea zonelor de 

impozitare în intravilanul U.A.T. Comuna 

Oțeleni 

 

H.C.L. nr.60 din 21.06.2019 privind 

modificarea H.C.L. nr.100 din 17.12.2018 

 

H.C.L. nr.112 din 26.09.2019 privind 

privind aprobarea scutirii de la plata 

taxei de salubritate a persoanelor juridice 

care nu produc gunoi menajer. 

 

 

 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Legea nr.227/2015 privind Noul Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-196-septembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-196-septembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-196-septembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-209-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-209-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-209-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/oug-79-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/oug-79-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/oug-79-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-196-septembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-196-septembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/legea-196-septembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/oug-79-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/oug-79-noiembrie-2017.html
https://www.noulcodfiscal.ro/modificari-codul-fiscal/oug-79-noiembrie-2017.html
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H.C.L.  nr.132 din 17.12.2019 

 

H.C.L.  nr.20 din 28.02.2020 privind 

aprobarea Regulamentului privind 

instituirea și administrarea taxei speciale 

de salubritate 

 

H.C.L.  nr.76 din 20.08.2020 privind 

instituirea unor măsuri fiscale și 

aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31.03.2020 

inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabili de pe raza administrativ 

teritorială a Comunei Oțeleni 

 

 Legea nr.227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Legea nr.207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015 

privind Codul fiscal 
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H.C.L. nr.105 din 15.12.2020 

 
 Legea nr.227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Legea nr.207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015 

privind Codul fiscal 
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