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: CONSILIUL LOCAL:

HOTARARE

Privind indexarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2020

Gonsiliul Local al comunei Drajna, intrunit in gedinti ordinari ,
Avind in vedere proiectul de hotirire initiat de primarul comunei ,insotit de

expunerea de motive si raportul de specialitate cu nr.12439117.12.2019,
ln conformitate cu prevederile

-art.457lart.465,art.470,arL474,art 475,art.478,art 484,art.486,art.491 9i art.493 din legea
22712015 privind Codul Fiscal, cu modificirile 9i completiirile ulterioare ;
- art.5 alin(1) lit.a) ,art.16 alin(2) , art.20 alin (1) lit.b),art.27 9i ale art.30 din legea privind
finantefe publice locale nr.273l2006 ,cu modificirile gi completirile ulterioare ;

Av6nd in vedere avizele de legalitate ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consil iului Local Drajna,

In temeiul prevederilor art. {96 alin 1 lit.a din OUG 57/2019-God administrativ,

HOTARA$TE:

Art.1. - Aprobi indexarea cu rata inflatiei de 4,60/o a sumelor aferente impozitelor gi taxelor
locale stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul 2020 ,dupi cum urmeazi:

a) lmpozitulgitaxa pe clidiri:
- lmpozitul 9i taxa pe clidiri datorat de personae fizice gijurudice

b) lmpozitul gi taxa pe teren:
- lmpozitul sitaxa pe teren datorate de persoanele fizice;
lmpozitul gi taxa pe teren datorate de persoanele juridice;

c) lmpozitul pe mijloacele de transport :
- lmpozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice gijuridice;
d ) Taxa pentru el i berarea certifi catelor,avizelor gi autorizati i lor;
e) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate;
f)Taxe speciale :
-Taxa de salubrizare;
g) Alte taxe locale.
Art.2. - Aprobi indexarea cuantumului amenzilor acordate de organul fiscal ,in cazul
persoanelor fizice gijuridice .
Art.3. - Prezenta hotirire intri in vigoare de la 01.01 .2020 9i va completa Hotiirirea
de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2020 .
Art.4. - Compartimentul Gontabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotiriri .

Art.s. - De aducerea
general al UAT.

la cunogtinta persoanelor 9i institutiilor interesate rispunde secretarul

Presedinte de sedinta,
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secretar general UAT
Racovita Ramona
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