MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.40
Privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite în baza unei
anumite sume în lei, precum şi a limitelor amenzilor care se fac venit la
bugetul local
Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, întrunit în sedinţa ordinară din
data de 11.05.2020, la care participă un număr de 18 consilieri, din totalul de
19 consilieri în funcţie ;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier Parpală Dumitru a fost ales
preşedinte de şedinţă
Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului municipiului
Drăgăşani, înregistrată sub nr. 11818/27.04.2020 şi raportul de specialitate al
Serviciului Impozite şi Taxe Locale înregistrat sub nr.11819/27.04.2020, prin
care se propune spre aprobare indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor
locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite în baza unei
anumite sume în lei precum şi a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul
local;
Având în vedere :
- rapoartele de avizare ale Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
localităţii, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor ;
- avizul de legalitate dat de secretarul municipiului proiectului de hotărâre,
înregistrat sub nr.11820/27.04.2020;
- rata inflaţiei pentru anul 2019, de 3,8%, comunicată pe site-ul oficial al
Ministerului Finanţelor Publice.
În baza prevederilor Titlului IX, Capitolul X, art.491 din Legea
nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare ;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi „pentru”,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă indexarea, cu rata inflaţiei, respectiv cu 3,8%, a
impozitele şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se fac venit la
bugetul local al municipiului Drăgăşani.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi avută în vedere la stabilirea impozitelor şi
taxelor locale aferente anului 2021.
Art.3. Primarul municipiului Drăgăşani va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul municipiului Drăgăşani o va
transmite Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
Parpală Dumitru
CONTRASENEAZĂ
PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
jur. Duță Gheorghe

Drăgăşani, 11.05.2020
Red./Dact.: G.D. – 4 ex.

