ROiIANIA
Judetul OLT
Comuna CORBU
CONSILIUL LOCAL
Sat Cottu, str.

hindpali,

nr. 217,

God po:tal 237090

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2021cu rata inflaliei de 3,8%
Consiliul local al comunei Corbu, intrunit in gedinla din data de 30.04.2020

AvAnd in vedere.

art, 5 alin (1), litera(a),alin (20), art.20 alin (1), litera (b), art. 27 giart'.30 din Legea nr'
2l3tZOO6 privind finantele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art, 49'1 din Titlul lX din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal cu modificdrile 9i

- prevederite

completirile ulterioare;
- Comunicatul de presd nr.15114,01.2020 al Institutului na{ionalde Statisticd, conform cdruia, rata
inflaliei pentru anul 2019 este de 3,8%;
- referatulde motivare giaprobare nr.1212110.04.2020 9i proiectulde hotdrdre nr' 19110'04.2020
ini[iat de primarul localitdlii,
- raportul de specialitate nr. tZOSlts.04.2020 intocmint de doamna consilier Nicolescu Niculina -

compaftiment contabilitate- taxe 9i impozite;
-avizul nr. 1g/30.04,2020 al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

in temeiutarr. 129(1),(2)(b),(a)(c)9iart. 196(1)(a)din OUG nr.5712019 privind Coduladministrativ

HOTARAgTE
constau
Art. 1. Se aprobd indexarea cu rata infla[iei de 3,8% a impozitelor gitaxelor locale care
pentru
anul2021.
lei,
in
sume
anumite
unei
in
baza
anumiti sumd in lei sau care sunt stabilite
.

intr-o

a amenzilor aplicate
Art. 2. Se aprobd indexarea cu rata infla{iei de 3,8% a limitelor minime 9i maxime
juridice,
pentru
2021.
anul
de organul fiscal local, in cazul persoanelor fizice 9i
la baza Hotdrdrii
Art,3. prezenta hotar6re intri in vigoare inc6pdnd cu data de 01,01.2021 si va sta
pentru
anul2021.
Cosiliului Local Corbu privind stabilirea taxelor gi impozitelor locale
primarul comunei
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinfeazd

.

Corbu, prin aparatul de specialitate- compartiment contabilitate- taxe 9i impozite'
primarului, compartimentului
Art.S. prezenta hot6iAre se comunicd : lnstitu[iei Prefectului - Judelul Olt,
pe
site-ul primdriei'
primdriei 9i
contabiltate - taxe gi impozite gi celor interesafi prin afigare la sediul

Contrasemneaz6,
Secretar general,

cirlan
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