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HOTAnAREA
Nr.95 din 15 octombrie 2020

privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal

2021

YdzAnd Referatul de aprobarea nr.4696 din 12 octombrie 2021 prezentat de primarul Comunei
Lugagu de Jos Sorban Levente;
Analizdnd Raportul de specialitate nr.4697din 12 octombrie prezentat de referent Jiburcd Crina
- Teodora, cu privire la aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2021;

.

Rata inflafiei pentru anul Esc{ 2019 de 3,8o% comunicati pe site-ul oficial al Institutului
National de Statistica
Avdnd in vedere prevederile urmltoarelor acte normative :
r Titlul IX capitolul X itrt: 491 si art 493 alin 7 din Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal (cu
modifi carile gi completdrile ulterioare);
Art 20 alin (1) lit.b si art.27 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
compl etarile ulterioare
I Legea rc.20712015 privind Codul de procedurl fiscald;
I In temeiul art 129 alin (2) lit.b, alin (4) lit c, art 139 alin (3 ) lit.c, art 196 lin (1) lit.a, art 197 si art
243 alin (1) lit.a din OUG 56712019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare
Ludnd in considerare necesitatea finanldrii cheltuielilor publice locale, precum gi condifiile
specifice zonei;

r

Consiliul Local al Comunei Lugagu de Jos

,

HOTAnA$rE:
Art. 1. - Pentru anul fiscal 2021 impozitele si taxele locale datorate de contribuabili persoane
fizice si persoane juridice se indexeaza cu rata inflaJiei de 3,8%o comunicata pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finantelor Publice si Institutul National de Statistica fata de impozitele si taxele locale
datorate de contribuabili persoane fizice sijuridice pentru anul fiscal 2020 asacum au fost aprobate prin
Hotararea Consiliului local nr.99 /2079
Art 2 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de I ianuarie 2021
Art 3 - Bonificafia prevdnfid, de art. 462 alin.(2), art.467 alin.(2) 9i art.472 alin.(2) din Legea
nr.22712015 privind Codul fiscal, se acordd pdnd la data de 31 martie 2021, pentru plata cu anticipafie a
impozitului datorat pentru intregul an, gi se stabilegte dupd cum urmeazd la 5 %o:
Art.4. - Impozitul/taxa pe clddiri, teren gi mijloace auto se plitegte anual in doui rate egale, pdnd
ladata de 3l martie 2021, respectiv 30 septembrie202l.
Art 5. - Prezenta hotlrdre se comunici cu :
- InstituJia Prefectului Judefului Bihor,
- Primarul comunei.
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