ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27 / 2020
privind indexarea impozitelor și taxelor locale
pentru anul fiscal 2021

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 27
aprilie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 84 / 2020, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Dăneşti nr.64/ 2020 și
raportul de specialitate nr.97/2020 prezentată de consilierul fiscal din cadrul
Compartimentului financiar-contabilitate, taxe și impozite locale;
Luând în considerare Raportul de avizare favorabilă al Comisiei economicofinanciară, protecția mediului și turism, agricultură;
În conformitate cu prevederile:
-art.491 din Titlu IX ”Impozite și Taxe locale” al Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările şi completările
ulterioare;
-art.27 și art.30 alin. (1) - (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare,
Respectând prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
În temeiul art.129 alin. (1), (2) lit.b), alin.(4) lit.c) art.139 alin.(3) lit.c, și art.196 alin. (1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind CODUL
ADMINISTRATIV,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă indexarea cu rata inflației, respectiv 3,8% a impozitelor și
taxelor locale pe anul 2021 care constă într-o anumită sumă în lei sau care sunt
stabilite pe baza unei anumite sume în lei care fac venit la bugetul local al comunei
Dănești.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și va fi luat în
calcul la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021.
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita
primarului comunei Dănești și Compartimentului financiar -contabilitate impozite și
taxe locale din cadrul Primăriei comunei Dănești, și totodată se aduce la cunoștință
publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei
Dănești prin grija d-nei secretar general.
Dăneşti, la 27 aprilie 2020

Președintele de ședință,
Both Norbert László
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