ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita, intrunit in sedinta ordinara din
data de .............
Având în vedere ca rata inflatiei pentru anul 2019 comunicata pe site-ul Ministerului Finantelor
Publice este de 3,8%
Examinand :
* Raportul de aprobare si motivare al primarului comunei inregistrat la nr...... din ......
* raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe inregistrat la nr. .....
din ...............
* avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr............ din ...........
* raportul de avizare al comisiei pentru agricultura , activitati economico- financiare , juridica si
de disciplina inregistrat la nr. .......... din ..................
Tinand cont de :
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata , modificata si completata
In conformitate cu prevederile :
*
art. 491 din Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare,
*
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b) si alin. 4 lit. (c), precum si ale art. 196 alin. 1 lit.
(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARARE:
Art.1. – Pentru anul fiscal 2021, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane
fizice si juridice, se indexeaza cu 3,8 % indicele ratei inflatiei aferent anului 2019, si sunt prevazute in
anexa la prezenta hotarare.
Art.2. – Impozitele si taxele locale stabilite prin prezenta hotarare constituie venituri proprii
ale bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe pe anul 2021.
Art.3. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul
Impozite si Taxe din cadrul Primariei Comunei Sfantu Gheorghe.
Art.4 – Comunicarea prezentei hotarari si aducerea la cunostinta publica se fac de catre
secretarul comunei Sfantu Gheorghe.
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