
 
 
 
R O M Á NIA  
SZATMÁR MEGYE  
MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA  
 

40/2019.23.12-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
 a helyi adók és illetékek, valamint a speciális  illetékekről 

 Mezőterem községben a 2020-2021- ben  
 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2019. december 23-ra összehívott közgyűlésén;  
Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, tekintettel  
 
A 3608/05.12.2019-es számú határozattervezetre, amelyet Mezőterem község polgármestere indítványozott a 

3605/04.12.2019-es sz. előterjesztésében, valamint annak a 3690/12.12.2019-es sz. alatt iktatott szakosztályi 

véleményezések, és a Helyi Tanács 1, 2 , 3-as szakbizottságainak.3778, 3781 és 3784/23.12.2019-es számú 

jóváhagyó beszámolóira, 

szem előtt tartva az alább idézett jogszabályi rendelkezéseket:  

  „ - art. 56, art. 120 alin. (1), art.121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

- art. 20 și art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  

- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul comun  nr. 289/147/7.325/2017/437/ 1.136/2018/1.588/ 2017/3/2018 din  10 ianuarie 2018 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 ; 

 - art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii; 

- Hotărârii Guvernului 33 din 25.01.2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii 

prevenirii nr.270/2017, precum și a modelului planului de remediere. 

- Hotărârii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- Legii nr.145/2014 cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol;                                                                                                      Având 

în vedere prevederile art. 491 Titlul IX din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare,                                                                                                         

Luând în considerare adresa Institutului Național de Statistică nr. 17/14.01.2019 publicată pe site-ul Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administației Publice (înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administației Publice și Fondurilor Europene conform Hotărârii Guvernului nr. 51/15.02.2018) privind 

comunicarea ratei inflației pentru anul 2018,                    



Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,” 
Az  57/2019-es közigazgatási kódex 129-es cikkely (1), (2), (4) bekezdés c) betűje, 
a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely, (1) 
bekezdés , 154 cikkely, (3) bekezdés, c) betűje a 196. cikkely (1) bekezdés a) betűje alapján: 

Mezőterem község község helyi tanácsa,  
 
   ELHATÁROZZA:  
 
1. Cikkely -  (1) Jóváhagyja a helyi adók és illetékek, valamint az ezekkel azonos 

adóértékeket, továbbá a Mezőteremen 2020-as évben kirovásra kerülő bírságok összegeit, 
amelyeket jelen határozat 1. sz. Melléklete tartalmaz  
(2) Az adértékek, illetékek, szintek és a kirótt bírságok mértékeinek táblázatai, amelyeket a 
Helyi Tanács megállapít, kiró vagy kiigazít, az 1 számú mellékletben foglaltak szerintiek, 
amelyek részei jelen határozatnak. 

2. Cikkely. – Az épületadók, a területadók, valamint a szállítóeszközök adói éves tartozások, 
amelyeket két egyenlő részletben kell befizetni március 31. és szeptember 30. között. 
 Az épületek és területek utáni illetékek a hónap 25-ig kell befizetni, az előző hónapra, a 
bérleti, haszonbérleti, koncessziós szerződések hatályosságának idején.  
Az (1) bekezdésben meghatározott határidőkben való befizetés elmulasztása, késedelmi 
kamatok kirovását vonják maguk után, a törvény értelmében.    

3. Cikkely -  Az évi 50 lejig terjedő épület, terület és járműadókat a magán és jogi személyek 
teljes értékben az első fizetési határidőig ki kell fizessék. 

4. Cikkely Magánszemélyi adózók, amennyiben 31.03.2020-ig előre befizetik a teljes évi, 
épület, terület és jármű utáni helyi adómennyiséget, 10 %-os kedvezményben részesülnek.    
A jogi személyek, amennyiben előre kifizetik a teljes adótartozásukat 2020., március 31-ig, 
10 % kedvezményben részesülnek. 

5. Cikkely A 2019-as évben 207/2015-ös adótörvény 266 cikkelye (6) és (7) bekezdései 
értelmében a 2019 december 31-i dátumig be nem fizetett adótartozások amelyek 25 lejt 
nem haladják meg, törlésre kerülnek. A 25 lejes plafont az összesített adótartozásra 
alkalmazzák.                                                                    

6.  Cikkely – Az adóértékek korrekt megállapítása végett valamint, az adók és illetékek 
kiróvása a Mezőterem községet alkotó települések rangsorolása és zónásítása szerint 
történik, 45/10.12.2015-ös Határozatban elfogadott rangsorolás szerint, mind a belterületek 
mind pedig a települések külterületein. 

7. Cikkely -  Az 1. sz. Melléklet jelen határozat szerves részét képezi.                                                
8. Cikkely – Jelen határozat érvénybe lépésének időpontja: 2020., január 1. 
9. Jelen határozat végrehajtásával megbízza:  

               - a község polgármesterét az Adózási és helyi Illetékek Irodát, valamint Mezőterem 
polgár,mesterének szakapparátusát.,  

10. cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 
Szatmár Megye Prefektúrájával, a Polgármesteri hivatal szakapparátusával,  és közzé teszi a község 
www.tiream.ro honlapján, valamint a lakosok számára és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 
   

 
ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                                      Ellenjegyzi  
Lieb Beata helyi tanácsos                                      Maria Grigoraş jogász,  

községi jegyző 
 
 Jelen határozatot lözigzagatási kódexről hozott 57/2019-ess sz. Sürgősségi Kormányrendlete 139-es 
cikkelyének (1) bekezdésében foglatak szerint fogadták el. 
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