
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
SECRETAR GENERAL
NR.l2l0 din 28.02.2020

ANUNT

in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 p vind
transparenla decizionald in administraJia publicd, republicatd, vd aducem la
cunoEtinlA public6, astizi, 28.02.2020, a Proiectului de hotirAre privind
indexarea impozitelor $i taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2021 cu
rata inflaliei in procent de 3,8%o, inregistrat sub nr. 1209 din 28.02.2020.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare,
cu privire la proiectul de hotArare sus-mentionat, se vor face in scris p6n6 cel
tirziu la data de 16 martie 2020, propuneri ce se vor inregistra la
Registratura Primdriei oragului Solca qi care pot fi luate in considerare de
c6tre comisiile de specialitate, respectiv de plenul Consiliului local al
oraqului Solca, ce vor lua in dezbatere proiectul de hotarare amintit.

AfiEam alAturat proiectul de hotdrdre Ei referatul de aprobare a
ini1iatorului.

SECRETAR GENERAL,

,,ouALr&9[ica BAHaN

piiiiL,!,,41i 14:P;
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

inregistrat sub nr. ,rO, Orr rr.rprlllrl1
HOTARARE

privind indexarea impozitelor $i taxelor locale
aplicabile in anul fiscal 2021 cu rata inflatiei in procent de 3!87o

Consiliul local a1 orasului Solca..judclul Succava;
,\vend in vcdcre:
- Re1'eratul de aprobare al domnului Comel-Trilan Jehaniuc, primarul ora$ului Soloa,
inregistrat snb nr. 1201 din28.0220201
- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resuNe umane, impozite fi taxe

looale din cadrul Primdriei ora$ului Solca, inregistmt sub nr. 1208 din 28.02.2020;
- Raporlul de avizare al Comisiei pentru programe de dczvollare eoonomico-sociale, buget,

filanle, administrarea domeniului public fi privat a] oralului. agricultura. gospoddrie comunald,
proteclia mediului r;i turism din cadnLl Consiliului iocal al oraqului Solca, inrcgistrat sub nr. din

In conlbmitale cu prevederile art. 5, alin.(l) qi (2) din Legea nr.27312006 prilind finanlele
publice locale, cu modificerile 9i completdrile ulrerioare, afi. 491, alin. (l) 9i (2) din Legea nr.
22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si complererile ulterioiue qi ale Legii ff. 207/2015,
privindCodul dc procedLrd fiscala, ou modiiictuile si complettuile ultcrioare;

In lemciul ar1.l29 alin.(2). li1.b), alin.(4) lit.c). $i art. 139 alin.(j) lir.a) din OUC m.5jt2019
privind Codul administrativ;

HOTIRASTE:

Art.l. Pentru anul 1-rscal 2021 impoziLele qi taxcle locale datorale de cont buabili persoane
fizice li iuridice sc indexeMa cu 3,8% falS de impozitele $i taxele locale datoGte de cont buabili
persoanc fizice fijuddice pentru anul fiscal 2020. a$a cum au lbst aprobate prin HCL Solca nr.57
din 31.10.2019 privilld stabilirea impozirelor pi raxelor locale penrru anul 2020. in ora$ul Solca.

Art.2. La stabilirea impozitelor $i taxclor locale pentru anul flscal 2021 se vor avea in vedere
prcvederile prezentei hotarari.

Art.3. Primarul oraqului Solca prin Biroul buget-contabilitatc, rcsurse umane, impozite qi
taxc locale din cadrul Primdrici oraFului Solca va aduce Ia indcplirire prcvederile prezentei hotdrari.

INITIATOR,
PRIMAR,

Cornel-Trifan TEHANIUC

AVIZAT PENTRU LECALITATE,
SECRETAR CENERAL,

Angjlita BAHAN
{&""
\\

Solca, 28 fcbruari€ 2020



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

hregistrat sub nr. 1207 din28.02.2020

REFERAT DE APROBARX
la Proiectul de hotlrere

privind indexarea impozitelor !i taxelor locale
aplicabile in anul fiscal 2021 cu rrta infla(ici in procent de 3,89/o

Doamnelor qi domnilor consilieri,

Conlorm art. 491, alir. (1) qi (2) din Legea ff. 22712015. privind Codul Fisoal, cu

modificarile $i completarile ulterioarc, in cazul oticinri impozir sau oricirei taxe locale care consE

intr-o anumita sumd in lei sau care este stabilitd pe baza unei anumite sume in lei, sumele respeclive

se indexeaza anual, pand la dala de 30 aprilie. tinand cont de rata inflaliei pentru anui fiscal anterior,

comunicatd pe site-urile oficiale ale Ministerului Finan[elor Publice $i Ministerului Dezvolttuii

Regionale qi Administraiei Publice. Sumele indcxatc conlbrm alin. (l) menlional anlerior se aproba

prin hoterare a Consiliului Local 9i se aplicd in anul fiscal urmator.

La sfarsitul anului 2020 se va inilia un nou proiecl de hotarAre prin care se,,,or stabili

impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2021, unnand ca la stabilirea cuantumului acestora sA se

lini cont de aceastd indexare.

Fald de oele mai sus prezcntate, am initiat un proiccl de hohrare, prin care propun pe11[u anul

liscal 2021, indexarca cu 3,8yo a impozilelor $i taxelor locale datorate de contribuabili persoane

lizice ;i juridice, fald de impozitele fi taxele locale datorate de contribuabili pcrsoane lizice ;i
juridice pentru anul fiscal 2020, afa cum au fost aprobate prin HCL Solca nr.57 din 3 I .10.2019

pdvind stabilirea impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2020, in oraqul Solca.

in continuare pemiteli-mi sa prczint proiectul de hoErere pe care l-am iniliat in vederea

adoptarii.

PRIMAR,


