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JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DĂNEŞTI 

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 68/2020 
cu privire la modificarea Hotărârii Cosiliului Local al comunei Dănești 

nr.63/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 

 
 

Consiliul Local al comunei Dănești, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 17 noiembrie 2020, 

Având în vedere: 

            -adresa nr. 14.925/2020 prin care ne comunică obligativitatea de modificare a 

Hotărârii Cosiliului Local al comunei Dănești nr.63/2019 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2020, cu 

privire la indexarea nivelului impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale pe anul 2020, cu rata inflației pozitive de 1,3% aferent anului 2017 (aplicabil 

în anul fiscal 2019). 

            -referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Dănești în calitatea sa de 

inițiator înregistrat cu nr. ____/2020 

            -raportul de specialitate nr. ____/2020 prezentată de consilierul fiscal din 

cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, taxe și impozite locale; 

- raportul de avizare favorabilă al Comisiei economico-financiară, 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. 87, art.129 alin. (1), alin.(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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
             Art.I. Se modifică Hotărârea Cosiliului Local al comunei Dănești 

nr.63/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și taxelor 

speciale pentru anul fiscal 2020, după cum urmează: 

(1) Anexa nr. 1 cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor 

și taxelor locale, taxele speciale și amenzile se modifică prin indexarea cu rata 

inflației de 1,3% a impozitelor și taxelor locale care constă într-o anumită sumă 

în lei, precum și a limitelor amenzilor, și va avea conținutul celui anexat la 

prezenta hotărâre. 

 
           Art.II. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Dănești.   

 

           Art.III. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dănești, 

Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.danfalva.ro. 

 

                                                                   Comuna Dănești, la 17 noiembrie 2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston     SECRETAR GENERAL 

        Bogács Angyalka-Klára 



 ………………….…………….   ………………….……………… 
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