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ANUNT PUBLIC,

DEZBATERc pueLrcA
- proiectul de hotdrdre privind aprobarea
,rlndexirii impozitelor si taxelor locale,

precum si a taxelor speciale, pentru anul 2021,,

N r. in registrare: 90A1 /31 . 0g. 2O2O

ANUNT
a

in conformitate cu dispoziliile art.7 din Legea nr.5212Q03 privind transparenla
decizionalS in administratia publicd, Primarul oragului Bicaz aduce la cunostinta
publicului, proiectul de hotdr6re privind aprobarea ,,rndexdrii impozit;i;;; taxetor
locafe, precum si a taxelor speciale, pentru antul 2O2L,

Proiectul de hotdrdre 9i documentele aferente acestuia sunt atasate pe site-ul
www,primariabicaz,tg

in conformitate aliniat 4 cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenla
decizional5 in administralia publicS, astept5m opiniite, sugestiile sau propunerile
dumneavoastrS referitoare la proiectul de hotdrare mentionat pand la data de

30'09'2020' Acestea pot fi transmise in scris, prin pogtd la sediul p4mdriei oragului
Bicaz, str' Barajului, nr. 4, judelul Neam!, prin fax la numaru | 0233/2s4530 sau e-mail

la adresa primariabicaz@yahoo,com

SECRETAR GENERAL,

Laura-Va



Proiect nr.1
Aviz-comisia economicd

ROMANIA
JUDETUT NEAMT
oRA$Ur BtcAz

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind indexarea impoziteror gi taxeror rocare, pentru anur 202L,

cu 3,8 96 conform nivelul ratei inflatiei, comunicat de Institutul Nalional de statisticd

Consiliul Local al orasului Bicaz;
Av6nd in vedere dispoziliile:

'art'49L alin (1) 5i alin (3), art.493 alin.(7) din Legea nr.227/2o15 privind codul fiscal, cu modificdrileulterioa re,

' H'G' nr't/2or6 pentru aprobarea N.M. de aplicare a Legii nr.227/2or5 privind codul fiscal, cumodificdrile ulterioare

'Legii nr'207/2015 privind Codul de procedurd fiscalS, cu modificdrile ulterioare;* Legea 24/2020, art,8L, privind Normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative,Vdzdnd adresa nr'847r/t2'08.2020 emisd de cdtre tnstitufia prefectului gi inregistratd in cadrulinstituliei noastre sub nr.861L/r7'08,2020, prin care se solicitd revocarea HCL nr.7 /zg.os.2ozoprecum gi referatul de aprobare inregistrat sub nr.877t/ 2ozo, prin care domnul Nicolae sdldgean,Primarul oraSului Bicaz, propune modificarea, incep6nd cu anul 202L a impozitelor 5i taxelor locale,
Jindnd cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului, inregistrat sub nr.8772/21',08.2020, prin care se sustine proiectul de hod16re susmenlionat, arSt6ndu-se c5 in conformitate cu art.49L, alin.1) din Legea nr 227/2015 privind codulfiscal' cu modificarile gi completirile ulterioare, se impune indexarea pentru anul202!,a impozitelor gitaxelor locale, prevazute la Titlul lX din codul fiscal, cu rata inflaliei de 3,g%o,
La finele anului 2020, se va ini!ia un nou proiect de hotdrdre prin care se vorstabili impozitele sitaxele locale pentru anul fiscal 202!, urmand ca la stabilirea cuantumului acestora, sd se !ind cont deaceastd indexare,
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local;in temeiul prevederilor art, !29 alin.4 lit.c)5i art. 196 alin. (1) lit a) din codul Aministrativadoptat prin oUG nr'57/2019, art.49! 5i art.493 alin.(7) din Legea nr.2z7/2015 privind codul fiscal, cumodificdrile ulterioare,

HoTARA$TE:

Art'1-in vederea recuperarii decalajului generat de rata inflaliei, incep6nd cu anul 202,J,, sevorindexa cu 3,8 % impozitele qi taxele locale care constau intr-o anumitd sumd in lei precum gi limiteleminime gi maxime ale amenzilor contravenlionale (conform nivelul ratei inflatiei, comunicat qeInstitutul Nalional de Statisticd):

Art,2 cu data prezentei, orice arte hotd16ri contrare se abrogd.



Art.3- Primarul oragului Bicaz, prin Compartimentul financiar- contabil va duce la indeplinire
prezenta hotirAre.

Art.4- Prin grja secretarului general, hotirArea se va aduce la cunostinld publicd, pe pagina

electronica a institutiei, comunic6ndu-se de asemenea persoanelor gi autoritd!ilor interesate.

tNl AVIZAT,
secretar generalPrimar- Ni lae sAlAe eRru

La u ralva le n{lh a vArRvu



PRTMAR|A ORA$ BICAZ

Nr. 8771 dn 21.08.2O2O

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotdrdre privind indexarea impozitelor gi taxelor locale
aplicabile in anul fiscal 202L cu rata inflaliei in procent de 3.8%

Temei legal:

-art'49L, alin.(1)din Legea nr.227/2o15 privind Codul Fiscal, cu modificirile gi completirile
ulterioare, in cazuloricirui impozit sau oricireitaxe locale, care constS intr-o anumitb sumi
in leisau care este stabiliti pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se
indexeazd anual, pdni la 30 aprilie !in6nd cont de rata inflaliei pentru anulfiscal anterior,
comunicati pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanlelor Publice si Ministerului
Dezvoltdrii Regiona le si Administraiei publice.

- art. 493 alin (7) prevede ca: Limitele amenzilor prevazute la alin. (.3) Si ( ) se actualizeaza
prin hotarare a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

-adresa nr. 847 r/ L2.08.2020 emisb de Institulia prefectului - Judelul Neam!

Potrivit site-ului oficial al Institutului national de statistica rata inflaliei pentru anul 2019
este de 3'8%. Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul202!, a impozitelor gi taxelor
locale previzute la Titlul lX din Legea nr,227/2015, cu rata inflaliei de3.g%,

Sumele indexate conform alin. 1 menlionat anterior se aprobi prin hot5rAre a

Consiliului Local gi se aplicd in anul fiscal urmitor.

La sfarsitul anului 2020, se va initia un nou proiect de hotarare prin care se vor stabili
impozitele sitaxele locale pentru anulfiscal 202I, urmand ca la stabilirea cuantumului
acestora sa se tina cont de aceasta indexare

Av6nd in vedere prevederile legale mai sus menlionate, vi supun spre dezbatere gi

aprobare Proiectul de hotir6re privind indexarea impozitelor gi taxelor locale aplicabile in
anulfiscal 2O2L cu rata inflatiei in procent de3.B%

Nicolae



PRTMAR|A ORA9 BTCAZ

BTROUL tMPOZ|TE $t TAXE
Nr, 8772 din 21.08.2020 

,.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotdrdre privind indexarea impozitelor gi taxelor locale

aplicabile in anul fiscal ?:OZL cu rata inflatiei in procent de 3.8%

TEMEI LEGAL

:- Legea nr.227/t2015 privind Codulfiscal, cu modificarile gi completarile ulterioare
- Legea nr'207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile
ulterioare; - - -

- Legeai nr,24t/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- - Legea nr,52{2003 privind transparenta decizionala irr administratia publica locilla
republicata;
- -adresa nr,8t17Ut2.08"2020 emisd de Institulia Prefectului-Judelul Neam!

Conforrn art.49I, alin.(1) din Legea nr,227/2AI5 privind Codul Fiscal, cu modificbrile pi

completSrile ttlterioare, in cazul oricdrui inrpozit sau oricdreitaxe locale, care const5 irrtr-o
anumitd sumS in lei sau care este stabilite pe baza unei anumite sume in lei, sumele
respective se indexeazi anual, pdni la 30 aprilie !inAnd cont de rata inflaliei pentru anul
fiscal anterior, comunicat6 pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanlelor publice 

9i
Ministerului Dezvoltirii Regionale gi Administra{iei Publice. Sumele indexate conform alin. L
men!ionat anterior se aprobi prin hotHrAre a Consiliului Local gi se apliciiin anulfiscal
urmdtor" Potrivit site-ului oficial al Institutului national de statistica
http://www'insse.rolcms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc12rL9.pdf rata inflatiei
pentru anul 2019 este de 9,8%,

Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul2A2!,a impozitelor gitaxelor locale
previzute la Titt'fil lX din Legea nr.zz7l2or5, cu rata infla!iei de 3.g%.

La sfarsitul anului 2020, se va initia un nou proiect ce hotarare Frin care se vor stabili
impozitele sitaxele locale pentru anulfiscal 202L, urmand ca la stabilirea cuantumului
acestora sa se tina cont de aceasta indexare.

AvAnd in vedere prevederile legale mai sus menlionate, vi supun spre dezbatere gi
aprobare Proiectul de hotSrAre privind indexarea impozitelor gi taxelor locale aplicabile in
anul fiscal 2021, cu rata inflatiei in procent de 3.g%

CONSILIER,

Alina CROI,TORU
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