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ROMANIA  

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BOSANCI 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E 
privind indexarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

 

 

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, art. 30 și 

art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

� art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu mdificările și completările ulterioare; 

� art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare; 

� Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

� indicele anual de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, pentru 
anul anterior, in valoare de 3,83 % ; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică  legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația 

publică, republicată; 

- referatul de aprobare  al Primarului comunei Bosanci ; 

- raportul serviciului financiar- contabil ; 

-    avizul  Comisiei de specialitate ; 
In temeiul art. 87, alin. (3), art. 129 alin. (4), lit. c, art. 139  alin.(1), art. 196 alin. (1)  

din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ ; 

luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența autorității locale, 

   și  

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 

precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

 

Consiliul Local al comunei Bosanci adoptă prezenta hotărâre . 

 

Art.1.-  Impozitele și  taxele locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 

stabilite pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează cu 3,83 %, ce 
reprezintă indicele anual al preturilor de consum calculat în anul 2019 raportat la anul 2018  și se 

aplică pentru anul 2021 . 
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Art.2.-(1) Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituției   Prefectului Judeţului Suceava în vederea exercitării  controlului  cu 

privire la legalitate  şi se  aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei 

Bosanci; 
- pe situl  oficial ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice; 

 
 (2) Aducerea la cunoştinţă publică  se face  prin afişare  la sediul Primăriei 

comunei Bosanci si pe site-ul  Comei Bosanci . 

 
Art.3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare cu 01 ianuarie 2021 . La data intrării  în 

vigoare a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară.  

 
Art.4.-Primarul comunei Bosanci, prin serviciile de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează,  

             

                        Secretar  general al comunei Bosanci, 

Donisă Ion          Ghe. Bujorean  

 

 

 

 
 

 
Bosanci, 29.04.2020  
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