ROMANTIA

JUDETUL HUI\-EDOARA
coMUNA BUCURE$Cr

CONSILIIL LOCAL

HoTARARE

on* ,6

,roro

privind indexarea impozitelor gi taxelor locale cu rata inflatiei, pentru anul fiscal2021

Consiliul local aI comunei Bucurepci, judefut Hunedoara;
Lu6nd in dezbatere Proiectul de hotirAre Nr.6/16 din 16.03.2020 privind indexarea
impozitelor qi taxelor locale cu rata inflafiei, pentru anul fiscal 2021;
Avdnd in vedere :
Referatul de aprobare prezentat de domnul Ghilean Mircea-Florin, primar al comunei
Bucuregci, judetul Hunedoara, inregistrati sub nr.8/16 din 16,03.2020, prin care se propune
indexarea impozitelor gi taxelor locale cu rata in{Iatiei, pentru anul fiscal 2021;
Raportul de specialitate, inregistrat sub nr.9/16 din21.04.2020;

-

Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social[, buget, finanfe,
administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agriculturE, gospodlrire comunal[,
protectia mediului, servicii gi comerf, inregistrat sab nr.7l17 drn24.04.2020;
Ludnd act de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior de 3,8 7o comunicati pe site-ul
oficial al Ministerului Finatelor Publice;
in conformitate cu prevederile:
-Titlului D( Capitolul X, art.491qi 493 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu
modiflrclrile gi completirile ulterioare;
-Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;
-Legii nr.5212003 privind transparenta decizional[ in administratia public6, republicati,
cu modificirile qi completiirile ulterioare;
in temeiul dispozitiilor art.729 alin.2lit b, a1in.4 lit.c, precum qi ale art.139, alin. (3), lit. c
qi art.196, alin.(l), lit.a) din Ordonanla de Urgen{5 m.5712019 privind Codul administrativ, cu
modific6rile gi completilrile ulterioare ;

HorARigrE:
Art.1. (1) Pentru anul fiscal 2021, impozitele gi taxele locale datorate de contribuabili,
persoane fizice qi juridice, se indexeazd cu 3,8 % fald de impozitele qi taxele locale datorate de
contribuabili, persoanefrzice qi juridice pentru anul fiscal 2020, aga cum au fost aprobate prin
Hotilrdrea Consiliului Local al Comunei Bucuregci Nr. 54l I 9. 12.20L9
nr.22712015

.

privind Codul fiscal, cu modificirile gi completirile ulterioare, se actualizeazil cu

rata inflaliei de 3,8

%o.

Art.2. Impozitele gi taxele locale stabilite prin prezenta hot6rdre, constituie venituri
proprii ale Bugetului local al Comunei Bucuregci, pe anul 2A21.

Art.3. Prezenta hotihtre intrd in vigoare incepind cu datade 01.01.2021.

AtL4.Prezentahotiirdre poate fi contestatii in termenul qi potrivit Legii contenciosului
administrativ- Legea rr.55412004, cu modificlrile gi completiirile ulterioare.

Arts

I

Prezenta hot6r6re se comunici

:

-Institutiei Prefectului, j ude(ul Hunedoara ;
- Primarului comunei Bucuregci ;
- Compartimentului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul Primlriei Bucureqci
- Compartimentului impozite gi taxe din cadrul Primdriei Bucureqci
gi se aduce la cunogtiila publici prin afigare pe plan local.

;

Bucureqci, 30.04.2020
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