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JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE nr.19/2021
Privind indexarea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2021și taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 21
aprilie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr.74/2021; 

Având în vedere:
-  Proiectul  de  hotărâre  nr.  19/2021  privindindexarea  impozitelor  i  taxelorși taxelor

locale pentru anul 2022;
- Referatul de aprobarecu nr.  înreg. 20/2021, înaintată de primarul comunei

Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd;
- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate-finanţe, impozite şi

taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.898/2021 , 
-  Avizul favorabil al comisiei pentru activită i economico-financiare, juridicăți economico-financiare, juridică

i de disciplină;și taxelor
-  Prevederile art. 491 alin. 1, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu

modificările i completările ulterioare,și taxelor
- Prevederile art.  27, art.  30 (1-6) din Legea nr.  273/2006 privind finan eleți economico-financiare, juridică

publice locale, cu modificările i completările ulterioare;și taxelor
Cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 privind transparen a decizionalăți economico-financiare, juridică

în  administra ia publică,  cu modificările i  completările  ulterioare  ți economico-financiare, juridică și taxelor conform  căruia
anunţul public de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat
la data de 22 martie 2021, conform proces verbal de afi are nr.851/2021;și taxelor

În temeiul  art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, art. 139
alin. (3), lit. c) i art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonan a de Urgen ă a Guvernuluiși taxelor ți economico-financiare, juridică ți economico-financiare, juridică
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,și taxelor

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1:  Indexarea  cu  rata  infla iei,  respectiv,  2,6% a impozitelor  i  taxelorți economico-financiare, juridică și taxelor
locale cu începere din data de 01.01.2022, coeficientul se aplică asupra impozitului
sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau este stabilită pe
baza unei sume în lei.



Art. 2:Prezenta hotărâre intră în vigoare cu începere din data de 01.01.2022 iși taxelor
va fi luată în calcul la stabilirea impozitelor i taxelor locale aferente anului 2022.și taxelor

Art.  3.Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
însărcinează Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe.

Art. 4: Prezenta se comunică cu:
o Primarul comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd;
o Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
o Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe

    Pre edinte de edin ă,și taxelor și taxelor ți economico-financiare, juridică                Contrasemnează pentru legalitate,
          Consilier,              Secretar general UAT,
          Nagy Csongor               Molnár Szidonia

 

Nr.19
Adoptată în edin a ordinară din data de 21 aprilie2021și taxelor ți economico-financiare, juridică
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieți economico-financiare, juridică
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