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CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE

privind indexarea, Tncepdnd cu anul 202L, a impozitelor gi taxelor
locale,
precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu
rata inflaliei in procent de 3,g%o

Consiliul Local al orasului Bicaz;

'
'

Av6nd in vedere dispoziliile:
art'49L5iart'493 alin.7 din Legea nr.227/2Ot5 privind Codulfiscal, cu modificdrile
ulterioare,

H'G' nr'U2at6 pentru aprobarea N.M. de aplicare a Legii nr.z27/zoL5 privind
codul fiscal, cu
modificdrile ulterioare
Legii nr'2O7/2Ot5 privind
de procedurd fiscalS, cu modificirile ulterioare;
*' Legea 24/2020 privindCodul
Normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative.
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
* Legea nr,52/2003 privind Transparenla decizionalS
in administralia publica locala, republicatS.
VdzSnd referatul de aprobare inregistrat sub nr.4L79/21.04.2020, prin
care domnul Nicolae
s5l5gean, Primarul oraSului Bicaz propune indexarea, incepdnd cu
anul 202L a impozitelor 5i taxelor
locale,
Jin6nd cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub nr.41Bo/21.04.2020, prin care
se sustine proiectul de hod16re sus
menfionat, ardt6ndu-se cd in conformitate cu art.491, alin.1) din
Legea nr 227/20L5 privind Codul
fiscal, cu modificarile gi completdrile ulterioare, se impune indexarea
pentru anul2021,,a impozitelor 5i
taxelor locale, prevazute la Titlur lX din codul fiscal, cu rata inflaliei
de 3,g%o,
La finele anului 2020, se va inilia un nou proiect de hotdrdre
prin care se vor stabili impozitele si
taxele locale pentru anul fiscal 202!, urmand ca la stabilirea cuantumului
acestora, sd se !ind cont de
aceastd indexare,
Luand act de avizulfavorabil al comisiei de specialitate al consiliului
local;
in temeiul prevederilor arL. !29 alin.4 lit.c) gi art. 196 alin. (1) lit a) din Codul Aministrativ

adoptat prin oUG nr.57/zotg,art.49L5i art.493 alin.(7) din Legea nr,227/20L5
privind codul fiscal, cu
modificdrile ulterioare,

uorAnASrr:
Art'1- in vederea recuperarii decalajului generat de rata infla{iei, incep6nd
cu anul 202L, se va
indexa cu 3,8 % (nivelul ratei inflatiei din anul 201-9, comunicat
de Institutul Nalional de statisticd):
a) nivelul impozitelor 5itaxelor locale care constau intr-o anumiti
sumd in lei, aprobat prin HCL
nr'!33/28'11'2019 privind stabilirea impozitelor
pentru
locale
5itaxelor
anul2O2o
prin
modificatd

HCL

nr.23/30.01,.2O2O;

b) limitele minime 5i maxime ale amenzilor contravenlionale prevdzute
la art.493 alin (3)
alin.( ) din Codul Fiscal,

5i

Art'2- Primarul ora5ului Bicaz, prin compartimentul financiar- contabil
va duce la indeplinire
prezenta hotdrdre.
Art.3- Prin grja secretarurui generar, hoti16rea se va aduce la cunostinld publicd,
pe pagina
electronica a institutiei
nic6ndu-se de asemenea persoanelor autoritdtilor interesate.
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