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PROIECT de HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, 

cu rata inflaţiei de 3,8 %

Consiliul local al comunei Ditrău, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la data d e ___aprilie
2020;

Ţinând cont de datele Institutului Naţional de Statistică, conform căruia rata inflaţiei pentru anul 
2019 este de 3,8 %.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Referatul de aprobare al primarului comunei Ditrău nr.^ lZ ^ /2020;
art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată;
art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
art. 20 şi 28 din Legea- cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 5 alin. (1 lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761 alin. (2) 

şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Titlului IX Impozite şi taxe locale, art. 491, alin. (1) şi (2), din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Compartimentului impozite şi taxe, 

înregistrat sub nr. din 24 aprilie 2020;
Raportul tuturor Comisiilor de specialitate a Consiliului local Ditrău;
Respectând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată
în temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

modificat,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 3,8 % a impozitelor şi taxelor locale, care constă într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor 
care se fac venit la bugetul local al Comunei Ditrău pe anul 2021;

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 şi va fi luată în calcul la stabilirea 
impozitelor şi taxelor aferente anului 2021;

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului Comunei 
Ditrău, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Primărie, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe 
pagina de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) art. 761 Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
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