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HOTĂRÂREA Nr. 54
Din 30 aprilie 2020
Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
cu rata inflației de 3,8 %
Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din data de
30 aprilie 2020,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei cu privire la proiectul de hotărâre,
înregistrat sub nr. 3722/16.03.2020;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Impozite și taxe, înregistrat sub nr. 3880 din
17.03.2020, prin care se propune aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021
prin utilizarea ratei inflației de 3,8 %;
- Anunțul de dezbatere publică nr. 3928/18.03.2020;
- Comunicatul de presă nr. 15/14 ianuarie 2020 al Institutului Național de Statistică cu privire la
rata inflației pentru anul 2021 de 3,8%;
- Avizele consultative ale comisiilor de specialitate;
Ținând cont de prevederile:
- Art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și ale art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
- Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, art. 2 alin. (1), lit. h), precum și cele ale art. 491, alin. (1) și (2) din Titlul IX -Impozite
şi taxe locale al Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu completările modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. Sântandrei nr. 155 din 18 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2020;
Respectând dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborate cu ale alin. (4) lit. c) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 12 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din
totalul de 14 consilieri locali în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor locale care constau
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2021 și va sta la baza Hotărârii
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarului Comunei
Sântandrei și Biroul Finanțe Contabilite - Compartimentul Impozite și Taxe.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituția Prefectului - Județul Bihor
- Primarul Comunei Sântandrei
- Biroul Finanțe - Contabilitate
- Compartimentul Impozite și Taxe
- Dosar de ședință
- Afișare
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