
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR………. 
                                                       DIN……………………………. 
 
Privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în 

lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se 

fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 

2021 

Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de………..2020. 

Având în vedere : 

-Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr. 18877/12.03.2020,                   

prin care arată oportunitatea unei hotărâri privind indexarea impozitele şi taxele locale, pentru anul 

2021, 

-În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.454, art.489, alin.(1) și alin.(2), art.491,art.493, alin.(3) și alin.(4), art.494, alin.(10), 

lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Adresa nr.1319/21.01.2020 de la Institutul Național de Statistică prin care se anunță nivelul inflației 

de 3,8 %, 

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 

-Votul ”pentru” a……..consilieri, din cei 17 aflați în funcție, fiind prezenți………consilieri locali, 

-Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. b) alin.(4), lit. c), alin.(14), art. 136, art. 139 alin.(1), 

alin.(3), lit. c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau 

care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la 
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bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2021, prevăzute 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul, prin domnul Boldizsar Ştefan, 

şef Serviciu   Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită şi  se comunică  cu: 

-Instituția Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ  

 Compartiment Juridic; 

- Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită U.A.T. Pecica,         

- Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 

 publice locale, publicarea pe pagina web-www.pecica.ro.  

 

 

 

INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 

 
 
 


