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Nr.3221/A/2/21.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE

privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor,
pentru anul 2021

Având în vedrere :
- prevedrile art.491din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal conform căruia :”

Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau

care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la
data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în
anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte
de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei
taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite
sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute
de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

-art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015-Codul Fiscal;
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art.
761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b coroborat cu alin. (4) lit. c), art.139 alin.(3) lit.c și  art.

196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
propun spre adoptatrea Consiliului Local Vințu de Jos aprobarea indexării taxelor și impozitelor
pentru anul 2021 cu indicele de inflație aferent anului 2019 in procent de 3,8%, comunicat de
Institutul Național de Statistică.

Șef birou,

Neagu Eugenia Ana
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Nr.3215/A/2/21.04.2020

REFERAT DE APROBARE
privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor,

pentru anul 2021

Luând în considerare prevederile :
- prevedrile art.491din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015-Codul Fiscal;
-art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761

alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b coroborat cu alin. (4) lit. c), art.139 alin.(3) lit.c și  art.
196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ propun spre adoptatrea Consiliului
Local Vințu de Jos proiectul de hotărâre în forma inițiată.

PRIMAR
Josan Ion Iosif
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Nr.31/A/2/21.04.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor,
pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţa publică ordinară la
distanță prin mijloace de comunicare electronică  din data de 30.04.2020;

Analizând:
- Referatul de aprobare a primarului în calitatea sa de inițiator nr.3215/A/2/21.04.2020;
- raportul de specialitate nr. 3221/A/2/21.04.2020 al Biroului resurse umane, investiții,

achiziții publice și servicii publice, strategi ,programe, proiecte , impozite și taxe locale.;
-adresa de înaintare a proiectului nr.3217/A/2/21.04.2020;
- Avizul comisiei de specialitate , nr.1,nr.2 și nr. 3 a Consiliului local Vinţu de Jos;

În conformitate cu:
- art.491  din Legea nr.227/2015-Codul Fiscal;
-art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015-Codul Fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b coroborat cu alin. (4) lit. c), art.139 alin.(3) lit.c și  art.
196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se  aprobă indexarea cu 3,8% a  impozitelor şi taxelor locale ale comunei Vințu de Jos
stabilite ,pentru anul fiscal  2021 .

Art.2 Se aprobă  actualizarea cu indicele de inflație de 3,8% a limitelor amenzilor prevăzute la
art.493 alin.3 și alin.4 din Legea nr.227/2015 –Codul Fiscal.”

Art.3 Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare începând cu data de 01 ianuarie 2021.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vințu de Jos, în

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vințu de Jos și prefectului județului Alba și se
aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe
pagina de internet.

Art. 5(1) Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.

Vinţu de Jos, 21.04.2020

PRIMAR AVIZAT,
Josan Ion Iosif Secretar General UAT

Claudia Lavinia Muntean

tel:_____________

