ROMĂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata
inflației de 4,6%
Primarul orașului Avrig,
Având in vedere :
- raportul de specialitate nr.9696/10.04.2019 întocmit de Serviciul
impozite și taxe, prin care se propune indexarea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6% ;
- H.C.L Avrig nr.72/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și
de radiere a vehiculelor la nivelul Orașului Avrig;
- HCL Avrig nr. 119 / 2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor
locale, pentru anul 2019 ;
Ținând seama de prevederile::
- art.9 pct. 3 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) si (2) si art.139 alin.(2) din
Constituția României, republicată;
- art.20 si 28 din Legea – cadru a descentralizării nr.195/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
- art.5 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin. (1) lit.b), art.27 ,
art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și
completări;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art.491 precum și pe cele ale titlului IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
În temeiul art.27, art.36 alin (2) lit.b) alin. (4) lit c), al art.45 alin.( 2) lit c)
si al art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
PROPUN :
Art.1: Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a limitei
amenzilor aplicate de organul fiscal local în cazul persoanelor fizice si juridice, cu
rata inflației de 4,6%, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2: Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 01.01.2020 și
completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
Art.3: Direcția economică și Serviciul impozite și taxe locale vor asigura
respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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