
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA BOGDAND 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 15/2020 

 

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 
cu rata inflației de 3,8% 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 
21.05.2020; 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr. 1183/28.04.2020 întocmit de primarul comunei Bogdand; 
• Raportul nr.1184/28.04.2020 întocmit de Compartimentul financiar-contabil 
• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bogdand nr. 

1438/20.05.2020, nr. 1442/20.05.2020 și nr. 1445/20.05.2020  

Ținând cont de: 

• Art. 5 alin. 1 și alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b), art. 27 și art. 30 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h), art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 48/2019 a Consiliului Local Bogdand privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2020 

• Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu art. 4 lit. c) ale art. 139 alin 1, 
precum și ale art 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.- Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2021 conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 



Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va sta la baza Hotărârii 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 

Art.3. – Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei 

Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
• Compartiemntului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bogdand; 

Adoptată în şedinţa ordinară din 21.05.2020. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,   L.S.    CONTRASEMNEAZĂ: 

KALLAY SANDOR                                                       SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI BOGDAND, 

-consilier local-                  TEMIAN SIMONA 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 

Nr.total al consilierilor prezenţi; 9; 

Nr.total consilieri absenţi: 0 ; 

Voturi pentru: 6; 

Voturi împotriva: 0; 

Abţinere:3. 
 


