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CONSILIUL LOCAL  

 

                                           HOTĂRÂREA NR 54/2019 

 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 în  comuna Catalina 

  

Consiliul local al comunei Catalina,judetul Covasna, 

Întrunit în ședința ordinară la data de 20 decembrie 2019, 

Având în vedere: 

   - Referatul de aprobare asupra proiectului de hotarare a domnului primar,prin 

care propune stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru  anul 2020 

- raportul compartimentului de contabilitate ,impozite si taxe  asupra proiectului de 

hotarare, 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate economico-financiara asupra 

proiectului de hotarare, 

  - proiectul de hotarare a fost adus la cunostiiinta publica prin afisare la sediul 

Primariei  ,publicat in ziarul Hirmondo si Mesagerul de Covasna ,si pe pagina de 

internet al UAT  in temeiul Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratie,cu modificările si completările ulterioare 

  - prevederile  titlului IX – Impozite si taxe locale, Cap.I -  Cap. .XII  din Codul 

Fiscal  aprobat prin Legea nr 227/2015, cu modificările si  completările ulterioare,  

- prevederile titlului IX-impozite si taxe  din HG Nr 1/2016,pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind 

Codul Fiscal,cu modificările si completările ulterioare 

  -prevederile art 20 alin.1.lit,,b,, din Legea Nr  273/2006 privind finantele punblice 

locale,cu modificările si completările ulterioare, 

           În temeiul prevederilor  art.129 alin(2) lit.b).,alin(4) lit.c),art 139 alin(3) 

lit.c). și art 196 alin(1) lit a).din O.U.G nr.57/2019 privind codul administrative:                                                    

                                            

                                             H O T Ă R Ă S T E 

     Art.1.  Stabileste impozitele si taxele locale pentru  anul  2020 în comuna 

Catalina. 

     Art.2. Nivelurile  impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 sunt cuprinse în 

anexa Nr 1 la prezenta hotărâre  care face parte integrantă 

    Art. 4 . Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

însarcinează primarul comunei. Catalina. ,compartimentul de specialitate  din 

cadrul primăriei.  

                                                                     

                                                                             Catalina la 20 decembrie 2019                                                                            
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