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ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 81 /2020

Privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite
sume în lei, conform art. 491 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu

modificările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Analizând Proiectul de hotărâre nr.104/30.03.2020 şi Referatul de

aprobare nr.104/30.03.2020 întocmit de Primarul municipiului Petroşani, dl
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune indexarea cu rata inflației a
impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care
sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, conform art. 491 din Legea nr.
227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;

Văzând raportul Serviciului Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi
Juridice nr.56513/2020, raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane,
Administraţie Publică Locală nr.5091/2020, precum şi avizul comisiei juridice
nr.371/2020, avizul comisiei pentru buget nr.313/2020, avizul comisiei pentru
servicii publice nr.332/2020,

Având în vedere prevederile art.491 din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1 / 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 3, alin.2,art.42,
alin.4, art.80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,b”, alin.4, lit.,,c”,
art.139, alin.3, lit.,,c”, art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă indexarea cu rata inflației, respectiv 3,8 % , a impozitelor

și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe
baza unei anumite sume în lei, conform art. 491 din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.
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Art.2. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în
termenul și condițiile Legii nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului Municipiului
Petroșani, Serviciului Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi Juridice, se va
afişa la sediul Primăriei Municipiului Petroşani şi în locurile publice din
localităţile componente ale municipiului Petroşani, se va comunica tuturor
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani şi se
transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Art. 4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va fi
luată în considerare la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului
2021.

Petrosani, 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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