ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TULGHEŞ

HOTĂRÂREA/proiect
Nr.
din
aprilie 2020
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu
rata inflației de 3,8%
Consiliul Local al Comunei Tulgheș, întrunit în şedinţa ordinară din
aprilie 2020;
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 1028 /2020 al Primarului Comunei Tulgheș;
Raportul de specialitate nr. 1653/2020 al Compartimentului Contabilitate
Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Tulgheș;
Rapoartele de avizare nr.
;
;
;
/2020 ale celor patru
comisii de specialitate a Consiliului Local al Comunei Tulgheș,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) Art.15 alin(2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139
alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) articolul 4 şi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
d) art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,
art. 30 şi art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
h) HG nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată,
i) art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.c), din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
Ţinând seama de:
I)

Comunicatul de presă nr. 15 /14.01.2020 al Institului Național de
Statistică comunicată pe site-ul official al Ministerului Finanțelor Publice
și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrașiei Publice, cu privire
la rata inflației pentru anul 2019 de 3,8%
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II)

Procesul verbal de afișare nr. 1029 / 2020 al proiectului de hotărâre
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul
2021,

Respectând dispozițiile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de __
voturi „pentru” din numărul total de 12 consilieri locali în funcţie, majoritatea cerută de
lege – majoritatea consilierilor locali în funcţie - conform art. 45 alin. (2) din Legea
nr.215/2001,
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.c) și ale art.196 alin.(1) lit. a) din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administartiv
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor
locale care constau intr-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei
anumite sume în lei, precum li limetele amenzilor prevăzute la art.493 alin.(3) și (4)
din Legea nr.227/2015 actualizată, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va sta la
baza Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2021.
Art.3.- (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Tulghes.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei
comunei Tulgheș, sip e site-ul propriu al instituției.(www.tulghes.ro).
Inițiator
Primar
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general UAT
Zaharia Constantin

Consilieri locali în funcţie – 12
Consilieri locali prezenţi - 0
Nr. voturi pentru – 0
Nr. voturi împotrivă – 0
Nr. voturi abţinere – 0
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