COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0349 41 10 05, E-mail:
primaria@primariavitomiresti.ro

Nr. 2.882/06.04.2020
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cu privire la: Indexarea impozitelor şi taxe locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%













AVÂND ÎN VEDERE:
Prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art.16 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. b) art.27 și art. 30 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând
cu anul fiscal 2013;
Prevederile art. 491 și Titlului IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 183 și art. 266 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 87, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 52/2003 transparenţa decizională in administraţia publică, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Referatul de aprobare al primarului nr. 2.880/06.04.2020;
Raportul Compartimentului Impozite și taxe nr. 2.881/06.04.2020;
Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vitomirești nr. 58/29.11.2019 cu privire la:
„Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020”;
Adresa Institutului Național de statistică nr. 1319 T.A./21.01.2020;
PRIMARUL COMUNEI VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
PROPUNE:

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 sunt stabilite în baza unei anumite sume în lei pentru anul 2021,
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect.
Art.2. Hotărârea va intra în vigoare la data de 01.01.2021 și completează Hotărârea Consiliului
Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.
Art.3. Hotărârea se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, și Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente în vigoare.
Art.4. Prezentul proiect de hotărâre se înaintează pentru analizare și avizare Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local, în vederea adoptării hotărârii în ședința ordinară din data de 29
aprilie 2020.
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