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                                           HOTĂRÂREA NR.9/2020  

 

privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale  care 

constau într-o sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite  sume în lei  

 

Consiliul Local al comunei Catalina, 

Întrunit în ședința sa ordinară din data de 27 aprilie 2020, 

Examinând  referatul de aprobare împreună cu anexa prin care primarul comunei 

Catalina  d-l Tusa Levente propune indexarea cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale  care constau într-o sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 

anumite  sume în lei  pentru anul 2021,înregistrat sub nr.818 din 09.03.2020 

Analizând raportul de specialitate al referentului-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Catalina,înregistrat sub nr.822  din 09.03.2020        

Având în vedere: 

- avizul  comisiei de specialitate economico-financiară asupra proiectului de 

hotărâre. 

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

- 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 și art.2 alin. (1) lit.h) ,precum art.457, art.465,art. 470,art. 474,art. 475,art. 

478,art. 484,art. 486, art, 490, art.491, art.493 prevăzut în Titlul IX – Impozite și 

taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Titlul IX din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  

a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.54 din 20.12.2019privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale  pentru anul 2019; 

- În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică; 

-Ținând cont de rata inflației pentru anul 2019 comunicată pe site-ul oficial al 

Ministerului Finanțelor Publice  și al Ministerului Lucrărilor Publice,Dezvoltării și 

Administrației; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

lit.c).art.140 alin(1) și art.196 alin (1) lit a). din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;  

 

                                                 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor locale 

care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 

sume de lei,precum și limitele amenzilor prevăzute la art.493 din Legea 

nr.227/2015,cu modificările și completările ulterioare,pentru anul 2021,conform 

anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va fi avută în vedere    

la stabilirea impozitelor și taxelor locale  aferente anului 2021. 

Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Catalina și compartimentul contabilitate,impozite și taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Catalina.  

 

                                                                                    

                                                                                Catalina la 27 aprilie 2020                    

                                                                                                    

  

                                                                                   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ 

    Bakk Ioan-Attila                                                         Secretar general al comunei 

                                                                                                  Banffy Zita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 


