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ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL TOCAL AL COMUNEI BIXAD

HOTARanEa Nr.L4t2o2t
privind modificarea gi completarea HotirArii Consiliului Local al comunei

Bixad nr' 66/2020 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul202-t

Consiliul Local al comunei Bixad, judeful Covasna,
intrunit in gedinfa pubricd extraordinarx din data de zzmartie 2021,,
Analizand Referatul de aprobare al Primarului comunei Bixad privind modificareaHotdrarii Consiliului Local al comunei Bixad nr. 6612020 cu privire la aprobarea

impozitelor si taxelor locale pentru anul2027,
VdzAnd:
- Raportul de specialitate al Compartirnentului financiar - contabil,
- Raportul de avizare a comisiei de specialitate clin cadrul Consiliului Local al comunei

Bixad,

AvAnd in vedere:
- prevederile Legii nr. 23012020 pentru rnodificarea gi completarea Legii nr. 2z1l2olb

privind Codul fiscal;

ln temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(a), lit.c), alin.(14), art. 139 atin.(1), alin.(3),
lit.c) gi art, 196 alin.(1), rit.a) din ordonanta de Urgenld a Guvernurui nr. 5zl2o1g privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

uorAnAgrE:
Art.1. HothrArea Consiliului Local al cornunei Bixad nr.6612020 cu privire la aprobareaimpozitelor qi taxelor locale pentru anul 2021 se moclificd gi se .o*il"r"urd dupd cum

urmeazd:

Dupd art. 4 se introduce art. 4'gi art. 4'dupd cum urrneazi:

"Art' 4r Impozitul pe clSdirile aflate ir proprietatea persoanelor fizice gi juridice care
sunt utilizate pentru prestarea cle servicii turistice, pe o duratd cle cel mult 1g0 de zileconsecutive sau cumulat'e, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea seaplici in anul fiscal urmdtor celui ire care este ?ndeplinitd aceastd condigie.

Att' 42Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice caresunt utilizate pentru prestarea de servicii turlstice, pe o duratd de cel mult 1g0 de zileconsecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea seaplicd in anul fiscal urrndtor celui in care este incleplinitd aceastd condigie.,,
Att'2' Cu executarea prevederilor prezentei hotdrAri se irrsircineazd Compartime^fulfinanciar-contabil qi Compartirnentul impozite gi taxe locale din cadrul aparatului despecialitate al prirnarului cornunei Bixad.

Comuna Bixad, la 22 martie 2O2l

Contrasemneazi,
Secretarul general al comunei

POST VACANT

Pregedinte de gedin(i,
ajSq[ Szpbolcs


