
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 82/2020 

privind modificarea a două taxe locale aprobate prin H.C.L Copşa Mică, nr. 70/2020 

 
 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 decembrie 

2020, 

 Analizând referatul de aprobare nr. 7602/2020 al primarului oraşului Copşa Mică şi  

raportul de specialitate nr. 7606/2020 întocmit de Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ,           

 În conformitate cu prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 129 alin. (2), 

lit. b, alin. (4), lit. c  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul dispozitiilor art. 139, alin (1) şi alin. (3), lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea a două taxe locale aprobate prin H.C.L. Copşa Mică nr. 

70/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, astfel: 

(1) Taxa utilizare Sala de sport: 

 a) În perioada 01.01.2021-31.03.2021 şi  01.11.2021-31.12.2021:  100 lei/ora 

 b) În perioada 01.04.2021-31.10.2021:  50 lei/ora 

(2) Taxa apărare civilă: 

a) la persoane fizice:  26 lei/an/locuinţă 

b) la persoane juridice: 26 lei/an/angajat 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

oraşului Copşa Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 22 decembrie 2020. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează 

 

Baciu Ioan                              Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

 
 

Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex dosar; 1 ex. ITL 


