COMUNA ICOANA
JUDETUL OLT

HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ICOANA
Având în vedere :
- proiectul de hotarare nr. 877/24.04.2020 si referatul de aprobare nr. 878/24.04.2020 intocmite de catre
primarul Comunei Icoana;
- prevederile art. 5 alin. (1) lit.a) şi alin.(2), art. 16, alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea
nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificari si completari ulterioare;
- raportul compartimentului Financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Icoana nr.
820/14.04.2020;
- prevederile art. 4 si art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- H.C.L. Icoana nr. 39/21.12.2018 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 si H.C.L. Icoana nr. 9 din
22.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020;
- adresa I.N.S. nr. 15/14.01.2020 privind comunicarea indicelui preturilor de consum pentru anul 2019 la
103,83% si a ratei inflatiei pentru anul 2019 la 3,8 % ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Icoana nr. 932-935/30.04.2020,
În temeiul art. 129, 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,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. – La nivelul comunei Icoana impozitele si taxele locale stabilite pentru anul 2020, care constau într-o anumită
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se indexează pentru anul fiscal 2021 cu rata
inflaţiei inregistrata in anul fiscal 2019, respectiv cu procentul de 3,8 %, stabilindu-se conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Icoana împreună cu
personalul compartimentului Financiar - contabil, prin grija responsabilului cu relaţii publice se aduce la cunoştinţă
contribuabililor iar prin grija secretarului comunei se comunică :
- primarului comunei Icoana;
- compartimentului Financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Icoana;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt .
Art.3. – Prin grija secretarului comunei prezentul proiect de hotărâre se va comunica comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Icoana spre analiză şi avizare.
Preşedinte,
Miu Valeria
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general,
Nicolaita Viorel
ICOANA
Nr. 10 din 30.04.2020
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți .
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