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PROIECT HOTARARE
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
Precum si a taxelor speciale, pentru anul 2021
Avand in vedere referatul compartimentului de specialitate nr 3802/03.11.2020, precum si avizele
comisiilor de specialitate.
Avand in vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile:


Art. 56, art. 120 alin (1), art. 121 alin(1) si (2) si art.139alin(2) din Constitutia Romaniei,
republicata;



Art 4 si art 9 paragraful 3 din Cartea Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr 199/1997;



Art 7 alin(2) din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare;



Art 5 alin(1) lit a) si alin (2), art 16 alin (2) ,art 20 alin (1) lit b), art 27,art 30 si art 76 alin(2) si (3)
din legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;



Art 1, art 2 alin(1) lit h , precum si pe cele ale Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,
cu completarile ulterioare;



OUG 80/2013 privin taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;



Art 344 din legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;



OG 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari si completari prin legea 98/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare;



Art 19 si art 20 din OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari si completari
prin Legea 3/2003, cu modificarile ulterioare;

Realizand publicarea anuntului privind elaborarea proiectului Hotararii Consiliului Local privond
stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si taxelor speciale, pe anul 2021, in contextul
prevederilor art .7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , cu
completarile ulterioare, inregistrat la nr 3835/05.11.2020 si care a facut obiectul:


Publicarii pe pagina de internet la adresa: www.adincata.ro



Afisarii la Primarie, in spatiul accesibil publicului,

Avand in vedere prevederile art 129, alin (2), lit ,,b” si alin (4) lit c din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ :
In temeiul art 139, alin (1), al art 140, alin (1) , precum si al art 196, alin (1), lit ,, a” din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:
Art.1.- (1) Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pe anul 2021, se stabilesc protrivit
proiectului de hotarare.
Pentru anul fiscal 2021 e propune acelasi nivel cu cel al impozitelor si taxelor locale aferente anului
2020
(2) tabloul cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale,
taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza , dupa caz, de catre
Consiliul Local al Comunei Adancata , sunt prevazute in anexa care face parte integranta in prezentul
proiectde hotarare.
Art. 2. – (1) Prezentul proiect de hotarare se comunica , prin intermediul secretarului general al
comunei Adancata, in termenul prevazut de lege si se duce la cunostinta publica prin afisarea la
primaria Primariein spatiul accesibil publicului, precum si pe pagina de internet www.adincata.ro,
conform art 197 din OUG 57/2016 privind Codul Administrativ.

Avizeaza pentru legalitate,
Pt.Secretarul general
al comunei Adancata
Ban Floarea

INITIATOR PROIECT ,
PRIMAR,
BARBU IONEL-VALENTIN

